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Abstrakt 

Současná úprava dotací v rámci českých účetních předpisů s sebou přináší různá 

specifika, v jejichž důsledku může docházet ke snížení vypovídací schopnosti účetních 

výkazů jakožto stěžejního zdroje informací pro ocenění podniku. Cílem diplomové 

práce je upozornit na tato úskalí, analyzovat jejich možné dopady na proces stanovení 

hodnoty podniku a v neposlední řadě též navrhnout způsob transformace účetních dat 

na data odrážející ekonomickou podstatu. 

Klíčová slova  

Dotace, ocenění, hodnota, podnik, účetní výkazy, účetní předpisy 

Abstract 

The current adjustment of subsidies under Czech accounting regulations brings 

various specifics, which can lead to a reduction of the reporting capability 

of accounting statements as a key source of information for the valuation of the 

company. The aim of this diploma thesis is to highlight these pitfalls, to analyse their 

possible impacts on the process of determining the value of the company and, last but 

not least, to propose a method of transformation of accounting data into data reflecting 

the economic essence. 
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1 Úvod do problematiky 

1.1 Současný stav poznání 

Harmonizace účetních výkazů slouží externím uživatelům k dosažení srovnatelnosti 

vykazovaných informací. Subjekt provádějící ocenění podniku1, resp. jeho dílčích 

majetkových položek, by se však s informacemi na této úrovni neměl spokojit. Jak 

odborná literatura2 uvádí, je potřeba zaměřit se na ekonomickou podstatu dějů 

probíhajících v konkrétním podniku a nespokojit se pouze s účetními informacemi 

sestavenými na základě platné právní úpravy.  

Na vybrané problémy spočívající v odlišném pojetí účetních a ekonomických dat již 

bylo odbornou obcí upozorněno. Zde je záhodno vzpomenout zejména problematiku 

aktivace nákladů, u nichž lze předpokládat dlouhodobé účinky, nebo na – v českých 

podmínkách snad ještě častěji diskutovaný – finanční leasing. Upozorněním na právě 

uvedenou problematiku se tato dostala do povědomí znalecké obce a v dnešní době již 

lze její aplikaci označit za poměrně běžnou součást znaleckých posudků, odborných 

analýz či dalších expertních výstupů. Jelikož však rozchod ekonomického a účetního 

pojetí dat není uvedenými tématy zcela vyčerpán, nezbývá než odkrývat další 

problematické oblasti, navrhovat možná řešení zjištěných problémů a snažit se 

o rozšíření jejich povědomí. V rámci této diplomové práce proto bude analyzována 

problematika omezení účetních dat jakožto primárního zdroje informací pro ocenění 

podniku v kontextu dotací, čímž bude upozorněno na oblast, která má na 

ocenění podniku neméně významný dopad, zároveň však doposud nebyla komplexně 

uchopena a v rámci výstupů znalecké obce tak často bývá i zcela přehlížena. 

                                                      

1 Termínem podnik bude v rámci této diplomové práce rozuměn „soubor hmotných, jakož i osobních 

a nehmotných složek podnikání“, a to ve smyslu § 5 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. 

Pro účely ocenění je pak za nezbytný považován i pojem čistý obchodní majetek definovaný 

§ 6 Obchodního zákoníku, který v intencích uvedeného zákona představuje rozdíl mezi obchodním 

majetkem (tj. souborem majetku patřícího podnikateli, sloužícího k podnikání) a závazky podniku. 

Jelikož předmětná úprava kodifikována zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, počátek jehož 

účinnosti je datován k 1. 1. 2014, postrádá výstižný výklad výše popsaných termínů, budou tyto vnímány 

právě v kontextu Obchodního zákoníku.   

2 Viz např. Mařík, Miloš a kolektiv. 2011. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled 

na vybrané problémy. 1. vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2011. 978-80-8692980-4. 
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1.2 Cíle práce 

Diplomová práce si klade za cíl vytipovat problematické okruhy, se kterými by se 

subjekt provádějící ocenění měl – za účelem dosažení věrného odhadu hodnoty 

podniku, resp. jeho dílčích majetkových složek – v souvislosti s podnikem přijatými 

dotacemi vypořádat. Ambicí diplomové práce je rovněž navrhnout komplexní úpravu 

převodu předmětných účetních dat na data odrážející ekonomickou podstatu, tj. popsat 

systém eliminující chyby vznikající v důsledku výhradního využití dat vykazovaných 

podniky v rámci finančního účetnictví. 

K naplnění cílů diplomové práce budou jednotlivé problematické okruhy v logické 

návaznosti členěny do několika tematických celků. V prvé řadě bude vymezen pojem 

dotace, stejně tak dojde k vymezení hlavních zdrojů dotační podpory. Poté bude práce 

zaměřena na problematiku účtování o dotacích v podmínkách českých účetních 

předpisů – v rámci této kapitoly bude proveden popis současné úpravy dotací uvedené 

v českých účetních předpisech, který bude pro úplnost doplněn o popis úpravy dané 

problematiky ukotvené v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.  

S ohledem na zjištěné způsoby účetního zobrazení dotací budou následně 

identifikovány dopady výhradního použití zkreslených účetních informací jakožto 

stěžejního zdroje pro ocenění podniku – v rámci této kapitoly budou identifikovány 

dopady jak na strategickou, tak finanční analýzu podniku, načež bude navázáno 

vymezením možných dopadů na jednotlivé generátory hodnoty i volbu metody 

ocenění.  

Na základě již popsaných problematických okruhů bude konstruován návrh úprav 

vyvolaných potřebou transformovat účetní data na data odrážející ekonomickou 

podstatu, a to jak pro majetkové, tak pro výnosové ocenění podniku. K usnadnění 

praktické aplikace výše uvedené problematiky budou následně pro subjekty zabývající 

se oceňováním podniku, příp. jeho majetkových položek, rekapitulována stěžejní 

doporučení vyřčená v rámci jednotlivých kapitol. 
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1.3 Využití výsledků práce 

Jak potvrzuje průzkum malých a středních firem Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR3 (dále také „AMSP ČR“), dotace v dnešní době představují klíčový 

nástroj rozvoje podniků – stěžejní zdroj kapitálu dotace představují zhruba pro čtvrtinu 

malých a středních podniků a bez jejich existence by se neuskutečnila přibližně 

polovina podnikových investic. S ohledem na tyto závěry vyvozené AMSP ČR 

z předmětného průzkumu není s podivem, že 39 % malých a středních podniků již 

s podáním žádosti o dotaci disponuje vlastní zkušeností. Pokud je do spojitosti dána 

zhruba 62 % úspěšnost těchto žadatelů a skutečnost, že zhruba polovina podniků 

požaduje dotaci ve výši přesahující milion korun, rozdíly vznikající v důsledku 

odlišného pojetí ekonomické podstaty a jejího účetního zobrazení u dotačně 

podpořených podniků nelze na úrovni těchto entit dále přehlížet. (Hodboď, 2017)  

O významu podílu středními a malými podniky přijatých dotací na celkové, dotací 

podpořené investici, vypovídá následující graf. 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení podílů středními a malými podniky přijatých dotací 

na celkové výši investice; sběr dat 17. 8. – 1. 9. 2017 

 
Zdroj: (Hodboď, 2017); vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, většina dotací poskytnutých středním a malým 

podnikům kryje nadpoloviční většinu celkové výše investice, jejíž pořízení je dotačně 

podpořeno. Význam dotací však není omezen pouze na střední a malé podnikatelské 

                                                      

3 Hodboď, Josef. 2017. Dotace a malé a střední firmy. TZB-INFO. [Online] 17. listopadu 2017. 

[Citace: 17. červenec 2018.] https://www.tzb-info.cz/dotace/16565-dotace-a-male-a-stredni-firmy. 
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subjekty – jak vyplyne z následujícího textu, jejich význam nelze přehlížet ani 

u velkých společností.  

Dle závěrů kontrolní akce 17/26 Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“) 

prováděné od září 2017 do března 2018, v rámci níž bylo zkoumáno vynakládání 

peněžních prostředků určených na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje 

venkova na období 2014-2020, bylo totiž zjištěno, že zhruba 70 % veškerých žadatelů 

představovalo velké potravinářské podniky. Kontrolní akce dále odhalila, že „Částky 

vynakládané na spolupráci ve formě výdajů na vědu a výzkum, jakožto klíčový element 

opatření M16 Spolupráce … činí zhruba 1 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Téměř veškeré výdaje jsou vynakládány na nákup strojů, technologií a stavební 

úpravy“ (Národní kontrolní úřad, 2018).  

Pokud bude uvážen význam tohoto dotačního opatření spočívající mimo jiné 

v posílení výzkumu, technologického rozvoje v zemědělství a pomoci středním 

a malým podnikům, závěry NKÚ upozorňují na závažné nedostatky v rozdělování 

dotací. Náplní této práce sice není hodnotit stupeň naplnění cílů alokace peněžních 

prostředků přidělených na jednotlivá dotační opatření, právě uvedené závěry však lze 

hodnotit i z jiného pohledu, a to z pohledu koncentrace dotačních titulů ve velkých 

společnostech, které pak tyto zdroje používají zejména k pořízení dlouhodobého 

majetku, a vlivem způsobu účtování o dotacích (které v případě této operace 

představují 50 % tzv. způsobilých výdajů4) pak dochází nejen ke zkreslení bilanční 

sumy těchto subjektů, ale i ke zkreslení výsledků jejich hospodaření.  

Význam velkých společností jakožto příjemců dotací byl odhalen již před NKÚ 

provedenou, výše popsanou kontrolní akcí. Holdingové společnosti byly významným 

příjemcem dotací již v předcházejícím sedmiletém období, v němž dotační prostředky 

z evropských rozpočtů bývají přerozdělovány – tj. v období let 2007-2013. V rámci 

                                                      

4 Definice způsobilých výdajů je uvedena např. na internetovém portálu www.dotaceeu.cz, který je 

zastřešujícím portálem Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR, a na kterém je uvedeno, že 

„Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného 

v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR, 

příslušným metodickým pokynem NOK a dalšími pravidly stanovenými řídicím orgánem pro daný 

program.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2018).  

http://www.dotaceeu.cz/
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žebříčku soukromých firem, které v programovém období 2007-2013 získaly největší 

podpory z fondů EU, sestaveném Ondřejem Konečným, figurují na předních příčkách 

společnosti Agrofert, a.s., Třinecké železárny, a.s. či Vítkovice, a.s. První jmenovaná 

společnost si v tomto programovém období měla přijít na 4,3 miliardy Kč, přičemž je 

záhodno upozornit, že částka se vztahuje k celému holdingu, tzn. že vyčíslení celkové 

dotační podpory bylo provedeno včetně dotací přijatých dceřinými společnostmi, které 

jsou součástí holdingu Agrofert. (Konečný, 2016)  

Z uvedených závěrů vyplývá, že příjemci dotací představují kompletní škálu podniků, 

od malých podnikatelských jednotek až po nadnárodní koncerny. Přijetí dotace a její 

účetní vyobrazení se tak stává poměrně běžnou součástí praxe podniků všech 

velikostí. Vzhledem k právě uvedenému je potřeba upozornit na vážnost dopadů 

přehlížení problému výhradního využití účetních informací sestavených na základě 

platné účetní legislativy, které může vést ke zkreslení odhadu hodnoty podniku, příp. 

jednotlivých majetkových položek, a to jak v případě majetkového, tak výnosového 

ocenění.   

Pokud bude k odhadu hodnoty použit výnosový přístup, lze úvodem této diplomové 

práce upozornit zejména na podhodnocení výše odpisů, nadhodnocení výše 

provozních výsledků hospodaření a v neposlední řadě pak s právě uvedenými dopady 

související narušení uchování podnikové podstaty, a to jak na úrovni finančního, tak 

produkčního pojetí5.  

V případě majetkového ocenění podniku, resp. jeho jednotlivých aktiv, pak informace 

poskytované na základě platné účetní legislativy ústí ve zkreslený obraz pořizovací 

ceny aktiva, jehož koupě je částečně financována obdrženou dotací; to v případě užití 

cenového modelu spočívajícího v závislosti ceny aktiva na jeho stáří následně vede 

k nesprávnému stanovení vstupních parametrů uvedeného modelu, v rámci kterého je 

právě pořizovací cena aktiva jedním z hlavním determinantů výsledného odhadu 

hodnoty. Úvodem diplomové práce lze předestřít, že k právě uvedeným zkreslením 

                                                      

5 Více o finančním, resp. produkčním pojetí uchování podnikové podstaty např. Dvořáková, Dana. 2017. 

Základy účetnictví. 2., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 223-226 . 978-80-

7552-892-6. 
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dochází v důsledku způsobu účetního zobrazení dotace spočívajícího ve snížení 

pořizovací ceny aktiva právě o výši dotace přijaté na jeho pořízení.  

Provedeným výčtem však není problematika možných zkreslení, k nimž dochází 

vlivem platné účetní legislativy, zcela vyčerpána – problematicky se jeví i přijetí 

dotace určené ke snížení provozních nákladů podniku, který je příjemcem této dotace. 

V těchto případech totiž dochází k nadhodnocení zisku, a to v letech, ve kterých 

vznikají náklady, k jejichž kompenzaci obdržená dotace slouží. K obdobným 

zkreslením pak dochází i v případě obdržení dotace na úhradu finančních nákladů.  

Komplexní dopady aplikace platné účetní úpravy na proces stanovení hodnoty 

podniku, resp. jednotlivých majetkových položek, budou v rámci této diplomové práce 

podrobně analyzovány; pozornost bude – mimo již uvedené oblasti – věnována 

i identifikaci dopadů na vstupní analýzy dat (zejména finanční a strategická analýza) 

či vybraným metodám ocenění podniku. V případě výnosového ocenění pak budou 

diskutovány možné dopady do finančního plánu podniku.  

Jak již bylo uvedeno, diplomová práce si klade za cíl upozornit na problematiku 

možných zkreslení vyplývajících z praktické aplikace současné právní úpravy. Právě 

upozornění na tento problém je nezbytným předpokladem pro jeho hlubší vnímání 

subjekty, které se oceněním podniků, resp. jejich dílčích majetkových položek, ve své 

praxi zaobírají. Návrh úprav eliminujících předmětná zkreslení by tak své uplatnění 

měl najít nejen na akademické půdě, ale i v každodenní činnosti podnikových 

ekonomů, znalců či znaleckých ústavů. 
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2 Dotace – definice a hlavní zdroje 

Dotace jsou chápány jako „nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního 

rozpočtu, krajských rozpočtů, účelových fondů či fondů EU, za než neexistuje 

protiplnění“ (Šelesovský, 2006). Dotace lze tedy, stejně jako daňové úlevy 

či bezplatné poskytování služeb státu podnikatelským subjektům, považovat za způsob 

podpory podnikatelského sektoru. Jak vyplývá z výše uvedeného výkladu pojmu 

dotace, s ohledem na existenci jednotného hospodářského prostoru, jehož je Česká 

republika od roku 2004 součástí, mohou být na našem území vyjma národní podpory 

čerpány i dotační zdroje z nadnárodních institucí.  

Na úrovni národní podpory podnikatelského činnosti představuje dotační podpora 

naplnění jedné ze základních funkcí státního rozpočtu, a to funkci redistribuční, 

spočívající v přerozdělování vybraných částí státního rozpočtu za účelem 

spravedlivého rozdělení důchodů ve společnosti. (Nahodil a kolektiv, 2009) Evropské 

dotační programy pak představují aplikaci redistribuční funkce na nadnárodní úrovni, 

přičemž regulace poskytování podpory podnikatelským subjektům je prováděna 

za účelem prevence narušení hospodářské soutěže mezi jednotlivými členskými státy 

EU. (Ochrana, a další, 2010) 

Přesto, že by dotační podpora měla vést ke spravedlivé alokaci důchodů v rámci 

společnosti, stejně jako jakýkoliv jiný zásah do fungování tržní ekonomiky ovlivňuje 

chování ekonomických subjektů a může tak představovat i zdroj negativních dopadů 

na tržní ekonomiku. Jak již bylo uvedeno, předmětem této diplomové práce však není 

hodnotit naplnění účelu využití poskytovaných dotací, hodnocení efektivnosti 

poskytování těchto zdrojů ani vhodnosti přerozdělování prostředků státního rozpočtu 

mezi jednotlivé podnikatelské jednotky. Smysl následujícího výčtu podnikatelským 

jednotkám dostupných možností získání dotační podpory spočívá ve vymezení 

způsobu, kterým se přijetí jednotlivých typů dotací promítá do hospodaření dotačně 

podpořených podnikatelských jednotek – dotace jsou tak vnímány pohledem 

jednotlivých entit, nikoliv z pohledu (nad)národní ekonomiky jako celku. 
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2.1 Národní zdroje poskytované podpory 

Výčet6 okruhů podnikatelské podpory dostupné v České republice bude zahájen 

národně poskytovanou podporou, v rámci které stojí za zmínku zejména podpora 

malého a středního podnikání realizovaná za účelem částečné kompenzace 

zhoršenému přístupu podnikatelských subjektů těchto velikostí k cizímu kapitálu, 

či podpora průmyslového výzkumu a vývoje. S ohledem na růst konkurenceschopnosti 

podniku v důsledku edukace zaměstnanců představují zajímavý zdroj dotační podpory 

i programy věnované rozvoji lidských zdrojů; nezanedbatelný význam však 

má i podpora investování do vybraných okruhů podnikatelské činnosti (zde lze 

uvést např. podporu investic do technologických center nebo poskytování úvěrů 

na investice v zahraničí) či podpora v získávání cizích zdrojů financování (v tomto 

případě se může jednat o poskytnutí bankovních záruk nebo dotací na úhradu 

nákladových úroků). (Ochrana, a další, 2010)  

Reálné dopady výše uvedeného výčtu typů dotační podpory na činnost dotačně 

podpořených podnikatelských subjektů si lze vykládat následujícím způsobem: 

- programy věnované rozvoji lidských zdrojů → částečná kompenzace 

nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců; 

- podpory investic do technologických center → částečná úhrada nákladů 

spojených s pořízením dlouhodobého aktiva (takové náklady představuje 

obvykle pořizovací cena aktiva, může se však jednat i o nákladové úroky 

spojené s pořízením aktiva na úvěr, clo spojené s dovozem aktiva ze zahraničí 

či další vedlejší pořizovací náklady); 

- podpora průmyslového výzkumu a vývoje → kompenzace nákladů 

vznikajících v souvislosti s výzkumnou činností a činností vývoje, částečná 

                                                      

6 Uvedený výčet není absolutním výčtem dotačních titulů, ze kterých mohou být národní zdroje dotační 

podpory čerpány; výčet byl sestaven za účelem demonstrace širokospektrálního zaměření dotačně 

podporovaných oblastí podnikatelské činnosti, a to na základě následující publikace:  

Ochrana, František, Pavel, Jan, Vítek, Leoš a kolektiv. 2010. Veřejný sektor a veřejné finance; 

Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010, s. 212-

241. 978-80-247-3228-2. 
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úhrada nákladů vznikajících s pořizováním aktiv nezbytných pro provádění 

průmyslového výzkumu a vývoje, úhrada mzdových nákladů vznikajících 

podniku v této oblasti apod.; 

- podpora v získávání cizích zdrojů financování → částečná úhrada 

nákladových úroků, zvýhodněné poskytnutí bankovních záruk atd. 

Přesto, že vymezení možných dopadů přijetí dotační podpory na hospodaření 

podnikatelské jednotky bylo provedeno na základě marginálního vzorku celkového 

výčtu v České republice dostupných dotačních titulů, již v tomto bodě lze uvést, že 

dotace mohou mít dopad na veškeré oblasti finanční výkonnosti podniku – pokud by 

bylo přistoupeno k hodnocení podnikem realizované výše výsledku hospodaření 

za účetní období, tento může být přijetím dotace nadhodnocen jak na provozní úrovni 

(např. snižováním mzdových nákladů či snižováním výše odpisů), tak 

na úrovni finanční části výsledku (zde se může jednat například o zkreslení dosažená 

částečnou kompenzací nákladových úroků, úsporou plynoucí ze zvýhodněné možnosti 

čerpání bankovních záruk atd.). 

Komplexní dopad přijetí dotace lze konstatovat i v případě podnikového cash flow, 

v rámci něhož může být přijetím dotace ovlivněna každá jeho dílčí část – např. dotace 

na částečnou úhradu mzdových nákladů ovlivňuje provozní peněžní tok, kompenzace 

nákladových úroků se projevuje dopady na peněžní tok z financování, 

zatímco investiční cash flow může být ovlivněno částečnou náhradou nákladů 

spojených s pořízením dlouhodobého aktiva. 

2.2 Nadnárodní zdroje poskytované podpory 

Přesto, že byl možný dopad dotací na hospodaření podniku označen za komplexní již 

po provedení výčtu národních zdrojů podpory, pro úplnost budou specifikovány 

i zdroje podpory poskytované na evropské úrovni7.  

                                                      

7 Stejně jako v případě vymezení národních zdrojů poskytované podpory je níže uvedený výčet sestaven 

na základě výše uvedené publikace Veřejný sektor a veřejná podpora, přičemž tento nepředstavuje výčet 

absolutní. 
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V rámci evropských programů mohou být podnikatelskými subjekty v České republice 

čerpány prostředky prostřednictvím následujících programů: 

- Podnikání a inovace,  

- Konkurenceschopnost a inovace či  

- Program rozvoje venkova.  

Druhou skupinu pak představují zdroje poskytované: 

- Evropskou investiční bankou,  

- Světovou bankou,  

- Finančním mechanismem Evropského hospodářského prostoru či  

- dalšími nadnárodními subjekty zaměřujícími se na podporu financování 

investičních a rozvojových projektů.  

Další možný zdroj nadnárodní dotační podpory představují: 

- strukturální fondy Evropské unie, představované zejména Evropským fondem 

pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem;  

- Fond soudržnosti. 

Veškeré právě uvedené fondy mohou být zdrojem jak přímé dotace, tak nepřímé 

podpory spočívající například ve zvýhodnění podmínek, za kterých je realizováno 

financování cizím kapitálem. (Ochrana, a další, 2010) 

Jak bylo předestřeno v úvodu této diplomové práce, z pohledu velikosti 

podnikatelských subjektů jsou v současné době v České republice dotace dostupné 

celé škále podniků – dotační podpora tak může být čerpána malými podnikatelskými 

jednotkami, stejně jako holdingy globálního významu. S přihlédnutím ke skutečnosti, 

že přijetí dotace je provázeno komplexními dopady na vykazované výsledky 

finančního hospodaření dotačně podpořených podniků, lze možnost, že se subjekt 

provádějící ocenění v rámci předmětného procesu setká s problematikou vlivu 

účtování o dotacích na stanovení výsledné hodnoty oceňované entity, považovat za 

vysoce pravděpodobnou. 
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3 Dotace v kontextu českých účetních předpisů 

Hierarchické uspořádání českých účetních předpisů zabývajících se úpravou dotací 

začíná u zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále také „zákon o účetnictví“), který 

představuje, jakožto zákon platný pro veškeré účetní jednotky provozující svou 

činnost pod jurisdikcí českého práva, centrum české účetní úpravy dotací. 

Bezprostředně na zákon o účetnictví pak navazují jednotlivé vyhlášky, přičemž 

v kontextu výše vymezené problematiky lze za relevantní považovat zejména 

vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro podnikatele (dále také „vyhláška pro podnikatele“). 

Právě uvedený výčet lze uzavřít Českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací 

vztahy (dále také „ČÚS č. 017“). Návaznost právě uvedených předpisů upravujících 

vedení účetnictví na území České republiky vyobrazuje následující schéma. 

Schéma č. 1: Úprava dotací v českých účetních předpisech 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Úvodem kapitoly je vhodné upozornit rovněž na vazbu mezi českými účetními 

předpisy a mezinárodní účetní úpravou, kdy výše zmiňovaný zákon o účetnictví 

ve vybraných případech8 stanoví účetní jednotce povinnost vést účetnictví podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále také „IFRS“). 

S ohledem na právě uvedené bude nyní přistoupeno k popisu účetního vyobrazení 

dotací nejprve v kontextu úpravy vymezené v rámci českých účetních předpisů. 

Po následovném seznámení se způsobem vykázání dotací dle Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví bude dále přistoupeno ke komparaci obou uvedených 

systémů, resp. jejich dopadů na účetní vyobrazení téže ekonomické situace.  

                                                      

8 Podrobné podmínky uvádí § 19a – Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení 

účetní závěrky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Zákon o účetnictví
Vyhláška pro 
podnikatele

ČÚS č. 017

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563


12 

 

3.1 Vymezení dotací v podmínkách českých účetních předpisů 

Ke správnému uchopení problematiky týkající se účtování o dotacích je nejprve 

nezbytné vymezit obsah tohoto pojmu. V rámci české právní úpravy se definice 

dotace nachází v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě 

kterého se dotací rozumí „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám 

na stanovený účel“. Z definice tak vyplývá několik základních charakteristik dotací, 

kterými si právní řád podmiňuje jejich vykázání. Dotace musí naplňovat požadavky 

kladené na následující okruhy: 

- Vymezení subjektu, od něhož je dotaci možné přijmout, 

- Vymezení subjektu, který může být příjemcem dotace a 

- Existenci stanoveného účelu, na který jsou peněžní prostředky poskytovány.   

Výkladem pojmu dotace se v českých účetních předpisech dále zabývá § 47 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., v rámci něhož jsou dotace definovány jako „bezúplatná plnění, 

která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů 

ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, 

z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel“.  

Vyhláška zohledňuje i mezinárodní postavení České republiky, když praví, že 

„za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí 

z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté 

podle zvláštního právního předpisu“. § 47 vyhlášky pro podnikatele se poté věnuje 

podrobnější úpravě podoby dotací, a to když stanoví, že „dotací se rovněž rozumí 

prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil 

prominutou část poplatků za dotaci.“ Právě tato věta přináší významné dopady 

na správné vnímání pojmu dotace, který tak nelze vnímat výhradně jako přijetí 

peněžního plnění. 

3.2 Systém účtování o dotacích na základě českých účetních předpisů 

V rámci českých účetních předpisů jsou úpravě dotací věnovány vybrané paragrafy 

vyhlášky pro podnikatele, systém účtování o dotacích je pak vymezen v Českém 

účetním standardu pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy. 
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Na základě § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou dotace vykazovány v rámci položky 

jiné provozní výnosy, jejímž obsahem však mohou být dále i „přijaté dary v provozní 

oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených a odepsaných 

pohledávek, inventarizační rozdíly, pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy“. 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se pak věnuje § 47 téhož 

zákona, který se vyjma právě uvedených majetkových položek vztahuje i na technické 

zhodnocení. Odstavec 6 § 47 praví, že „Ocenění dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku 

a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek 

na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo 

držitelem“.  

Samotnému účtování o dotacích je věnován bod 3.7 Českého účetního standardu 

pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy, který stanoví způsob zachycení dotace 

v jednotlivých fázích procesu jejího získávání, resp. způsobu jejího použití. Způsob 

prvotního zachycení dotace v účetnictví je uveden v následující tabulce. Zde je na 

místě upozornit, že „… se na úrovni syntetických účtů ještě rozlišují státní dotace 

a ostatní dotace“ (Děrgel, 2011).  

Tabulka č. 1: Způsob prvotního zachycení dotace 

Fáze procesu Má dáti Dal 

Vznik nezpochybnitelného nároku 

na dotaci 

37 - Jiné pohledávky 

a závazky 

34 - Zúčtování daní 

a dotací 

Zdroj: ČÚS č. 017; vlastní zpracování 

Jak vyplývá z právě uvedené tabulky, dotace vstupuje do účetnictví účetní jednotky, 

která je jejím příjemcem, v okamžiku vzniku nezpochybnitelného nároku na ni. 

V tomto okamžiku je o dotaci účtováno na účtu jiných pohledávek a závazků 

souvztažně s účtem zúčtování daní a dotací.  

Pro další účtování o dotaci je klíčový účel, pro který byla dotace obdržena. Český 

účetní standard č. 017 uvádí tři možné tituly, z nichž může účetní jednotka dotaci 

obdržet. Účely, na které může účetní jednotka dotace obdržet, včetně způsobu jejich 

účetního zachycení, jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Tabulka č. 2: Účtování o dotacích dle účelu jejich získání 

Účel dotace Má dáti Dal 

Použití dotace k úhradě nákladů nebo 

k úhradě jiné ekonomické újmy 

34 - Zúčtování daní 

a dotací 

Ostatní provozní 

výnosy/finanční 

výnosy 

Použití dotace na úhradu úroků 

nezahrnovaných do pořizovací ceny 

dlouhodobého nehmotného nebo 

hmotného majetku a technického 

zhodnocení 

34 - Zúčtování daní 

a dotací 

Ostatní finanční 

výnosy 

Použití dotace na pořízení dlouhodobého 

nehmotného nebo hmotného majetku 

a technického zhodnocení a dotace 

na úhradu úroků zahrnovaných 

do pořizovací ceny 

34 - Zúčtování daní 

a dotací 

0 - Dlouhodobý 

majetek 

Zdroj: ČÚS č. 017; vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, české účetní standardy stanovují tři základní 

typy dotací, a sice: 

- Dotace na úhradu provozních nákladů, 

- Dotace na úhradu finančních nákladů a 

- Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

a technického zhodnocení. 

S ohledem na naplnění zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví lze dále 

upozornit, že účtování dotace v podobě výnosů probíhá ve věcné a časové souvislosti 

s účtováním nákladů spojených s účelem získání dotace. Přijetí dotace je pak účetně 

zachyceno na účtu 37 – Jiné pohledávky a závazky souvztažně s účtem: 

- 22 – Peněžní prostředky na účtech, resp. 21 – Peněžní prostředky v pokladně 

(jakožto přírůstek peněžních prostředků),  

- příp. s účtem 32 – Krátkodobé závazky (jakožto úbytek závazků v případě 

přímého poukázání dotace na dodavatele dotačně podpořeného, pořizovaného 

aktiva či nákladu).  

Vymezení jednotlivých účelů, pro které může účetní jednotka dotaci získat, bylo již 

provedeno. Dále bude podrobněji zkoumán způsob účetního zachycení jednotlivých 

typů dotací. 
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3.2.1 Dotace na úhradu provozních nákladů 

První z analyzovaných kategorií dotací budou představovat dotace na úhradu 

provozních nákladů, resp. jiné ekonomické újmy. Jak již bylo řečeno, přiřazení dotace 

určené na úhradu provozních nákladů probíhá v souladu s dodržením věcné a časové 

souvislosti dotace s náklady, na jejichž uhrazení je dotace určená. Zúčtování dotace 

probíhá souvztažně na účtech: 

- 34x – Zúčtování daní a dotací a  

- 648 – Ostatní provozní výnosy.  

Systém účtování o dotacích na jednorázovou úhradu provozních nákladů je 

ilustrován následujícím příkladem. 

Příklad 1: Účtování o dotaci na jednorázovou úhradu provozních nákladů 

(vlastní zpracování) 

Společnost XY zažádala ke dni 30. 11. 2016 o dotaci na úhradu mzdových nákladů, 

jejichž vynaložení ve výši 20 bylo očekáváno v březnu roku 2017. K 1. 1. 2017 byla 

společnost vyrozuměna, že splnila veškeré podmínky čerpání dotace ve výši 50 % 

očekávaných, právě vymezených provozních nákladů – ve stejný okamžik tak 

společnosti vznikl nezpochybnitelný nárok na dotaci. V průběhu února roku 2017 byla 

dotace obdržena na bankovní účet společnosti. V březnu roku 2017 společnost 

opravdu vynaložila mzdové náklady ve výši 20.  

Úkolem je zaúčtovat veškeré účetní události, které v roce 2017 nastaly, a to dle platné 

české účetní úpravy.  

Jiné pohledávky 

 

Zúčtování daní a dotací 

 

Ostatní provozní V 
 

1) 10 2) 10  4) 10 1) 10   4) 10  

Bankovní účet  N-mzdy  Zaměstnanci 
 

2) 10   3) 20    3) 20  
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Legenda – události v roce 2016: 

1) Příslib dotace ve výši 10; 

2) Obdržení dotace ve výši 10 na bankovní účet; 

3) Náklad – mzda zaměstnance ve výši 20; 

4) Zúčtování dotace ve výši 10. 

Zobrazení dopadů jednotlivých účetních transakcí na rozvahu podniku prezentuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 3: Dopady účetních transakcí na rozvahu 

Aktiva [Kč] 1. 2. 3. 4. Pasiva [Kč] 1. 2. 3. 4.  

Krátkodobé  

pohledávky  
+10 -10   

Výsledek 

hospodaření 
  -20 +10 

 

Bankovní účet  +10   
Zúčtování daní 

a dotací 
+10   -10 

 

-     Zaměstnanci    +20   

Změny celkem: +10 0 0 0 Změny celkem: +10 0 0 0  

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z právě uvedeného příkladu, zúčtování dotace je prováděno oproti 

ostatním provozním výnosům, a to v období, ve kterém dochází k vynaložení nákladu, 

na jehož úhradu je dotace vynakládána. Výsledek hospodaření je tedy v tomto období 

ovlivněn zúčtováním výnosu v podobě přijaté dotace. V případě, že jsou náklady, 

na jejichž úhradu byla dotace přijata, vynakládány v několika účetních obdobích, bude 

dotace provozním nákladům přiřazována postupně. Dopady účetního zachycení dotace 

určené na úhradu provozních nákladů na výsledek hospodaření jsou znázorněny 

následujícím schématem. 

Schéma č. 2: Dopad účetního zachycení dotací určených na úhradu provozních nákladů 

na výsledek hospodaření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V případě postupné alokace zdrojů přijatých na úhradu provozních nákladů se 

účetní jednotka v rámci české právní úpravy potýká s problémy vznikajícími 

Vykázání ostatních provozních výnosů Nadhodnocení výsledku hospodaření
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v důsledku absence definice způsobu, jakým mají být výnosy v podobě dotace 

relevantním nákladům přiřazovány. S ohledem na akruální koncept – jakožto jeden ze 

všeobecně uznávaných předpokladů účetnictví – lze očekávat zúčtování jednotlivých 

částí přijaté dotace v účetních obdobích, se kterými tyto věcně a časově souvisí; 

nikoliv tedy jednorázově v okamžiku přijetí dotace. Alokace dotace by tak měla být 

prováděna na základě odhadu výše příslušných nákladů v čase provedeném před 

prvotním zúčtováním dotace jakožto výnosu. Způsob účtování o dotacích na úhradu 

opakujících se provozních nákladů je vyobrazen následujícím příkladem. 

Příklad 2: Účtování o dotaci na úhradu opakujících se provozních nákladů 

(vlastní zpracování) 

Společnost XY zažádala ke dni 30. 11. 2015 o dotaci na úhradu mzdových nákladů. 

Mzdové náklady jsou v letech 2016 i 2017 očekávány ve shodné výši 20. K 1. 1. 2016 

byla společnost vyrozuměna, že splnila veškeré podmínky čerpání dotace ve výši 50 % 

očekávaných, právě vymezených provozních nákladů – ve stejný okamžik tak 

společnosti vznikl nezpochybnitelný nárok na dotaci.  

V průběhu února roku 2016 byla dotace obdržena na bankovní účet společnosti. 

V březnu roku 2016 společnost opravdu vynaložila mzdové náklady ve výši 20. 

Vzhledem k sezónnímu charakteru vynakládání těchto mzdových nákladů byly tyto 

opětovně vynaloženy v březnu roku 2017, a to v neměnné výši.  

Úkolem je zaúčtovat veškeré účetní události, které v letech 2016 a 2017 nastaly, a to 

dle platné české účetní úpravy.   

Jiné pohledávky 
 

Zúčtování daní a dotací 
 

Ostatní provozní V 
 

1) 20 2) 20  4) 10 1) 20   4) 10  

   6) 10    6) 10  

Bankovní účet  N-mzdy  Zaměstnanci  

2) 20   3) 20    3) 20  

   5) 20    5) 20  
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Legenda – události v roce 2016: 

1) Příslib dotace ve výši 20; 

2) Obdržení dotace ve výši 20 na bankovní účet; 

3) Náklad – mzda zaměstnance ve výši 20; 

4) Zúčtování dotace ve výši 10. 

 

Legenda – události v roce 2017: 

5) Náklad – mzda zaměstnance ve výši 20; 

6) Zúčtování dotace ve výši 10. 

Zobrazení dopadů jednotlivých účetních transakcí na vybraná aktiva podniku 

prezentuje následující tabulka. 

Tabulka č. 4: Dopady účetních transakcí na aktiva 

Pasiva [Kč] 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Krátkodobé pohledávky  +20 -20      

Bankovní účet  +20      

-        

Změny celkem: +20 0 0 0 0 0  

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka přináší zobrazení dopadů účetních transakcí na pasivní stranu 

bilance. 

Tabulka č. 5: Dopady účetních transakcí na pasiva 

Pasiva [Kč] 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Výsledek hospodaření   -20 +10 -20 +10  

Zúčtování daní a dotací +20   -10  -10  

Zaměstnanci    +20  20   

Změny celkem: +20 0  0 0 0  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.2 Dotace na úhradu finančních nákladů 

Dotace na úhradu finančních nákladů „…se dotýká úroků nezahrnovaných 

do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného 

majetku a technického zhodnocení“ (Bohdalová, 2013). Zúčtování dotace na úhradu 

finančních nákladů je souvztažně prováděno na účtech: 

- 34 – Zúčtování daní a dotací a  

- 668 - Ostatní finanční výnosy.  

Další postup účtování je shodný s účtováním dotací na úhradu provozních nákladů, 

tzn. že důraz je kladen zejména na naplnění principu věcné a časové souvislosti dotace 

s náklady, na jejichž úhradu byla dotace poskytnuta. Systém účtování o dotaci přijaté 

na úhradu finančních nákladů je uveden v následujícím příkladu. 

Příklad 3: Účtování o dotaci na snížení finančních nákladů (vlastní zpracování) 

Společnost XY zažádala ke dni 1. 1. 2016 o dotaci na snížení finančních nákladů 

v podobě úroků z úvěru přijatého v důsledku pořízení nové strojní linky. Pořizovací 

cena této strojní linky činí 5 mil. Kč a její financování je zajišťováno výhradně 

účelovým úvěrem s dobou splatností 5 let a roční úrokovou sazbou 3 % p.a., ročním 

úrokovém období a roční splátkou jistiny ve výši 1 mil. Kč splatné vždy k 31. 12. 

daného roku.  

Příslib dotace ve výši 50 tis. Kč byl ze strany jejího poskytovatele učiněn v průběhu 

ledna 2016 a v bezprostřední návaznosti na obdržení příslibu dotace byla strojní linka 

podnikem zařazena do užívání. Úkolem je zaúčtovat účetní události, které v roce 2016 

nastaly; od odpisů nové strojní linky bude v tomto případě abstrahováno.  

Před zahájením účtování je třeba stanovit výši finančních nákladů představujících 

úroky spojené s účelovým úvěrem na pořízení strojní linky v jednotlivých letech. 

Výpočet výše úroků za jednotlivé roky trvání úvěrové smlouvy je uveden v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 6: Splátkový kalendář 

Číslo 

úrokového 

období 

Zůstatek 

úvěru na 

počátku 

období [Kč] 

Výše roční 

splátky 

[Kč] 

Výše 

ročního 

úmoru 

[Kč] 

Roční 

výše 

úroků 

[Kč] 

Zůstatek 

úvěru 

na konci 

období [Kč] 

 

0 - - - - 5 000 000  

1 5 000 000 1 000 000 1 000 000 150 000 4 000 000  

2 4 000 000 1 000 000 1 000 000 120 000 3 000 000  

3 3 000 000 1 000 000 1 000 000 90 000 2 000 000  

4 2 000 000 1 000 000 1 000 000 60 000 1 000 000  

5 1 000 000 1 000 000 1 000 000 30 000 0  

Celkem: - 5 000 000 5 000 000 450 000 -  

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, celková výše úroků spojených s účelovým 

úvěrem na pořízení výrobní linky činí 450 tis. Kč. S ohledem na nutnost zachování 

věcné a časové souvislosti přiřazení dotace finančním nákladům, které jsou 

s pořízením výrobní linky spojeny, bude přijatá dotace ve výši 50 tis. Kč po dobu 

splácení předmětného úvěru do výsledku hospodaření podniku alokována v poměrné 

výši k úhrnným úrokovým nákladům. V roce 2016 tak bude do výsledku hospodaření 

rozpuštěna dotace na úhradu finančních nákladů ve výši 17 tis. Kč po zaokrouhlení, 

tj. (50 / 450 * 150) tis. Kč.  

Jiné pohledávky 
 

Zúčtování daní a dotací 
 

Bankovní účet 
 

2) 50 3) 50  4) 17 2) 50  3) 50   

Dodavatelé 
 

Pořízení výrobní linky 
 

Ostatní finanční V 
 

 1) 5 000  1) 5 000    4) 17  

 

Legenda – události v roce 2016: 

1) Nákup výrobní linky – faktura od dodavatele ve výši 5 mil. Kč; 

2) Vznik nezpochybnitelného nároku na dotaci ve výši 50 tis. Kč; 

3) Obdržení dotace v plné výši 50 tis. Kč na bankovní účet; 

4) Zúčtování dotace ve výši 17 tis. Kč. 
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Obdobným způsobem by probíhalo zúčtování přijaté dotace i v následujících letech. 

Vyčíslení výše ostatních finančních nákladů za roky 2016-2020 je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 7: Stanovení výše ostatních finančních výnosů v letech 2016-2020 

Účetní 

období 

Roční výše 

úroků  

[tis. Kč] 

Způsob 

výpočtu  

[tis. Kč] 

Roční výše ostatních finančních 

výnosů  

[tis. Kč po zaokrouhlení] 

 

2016 150 50 / 450 * 150 17  

2017 120 50 / 450 * 120 13  

2018 90 50 / 450 * 90 10  

2019 60 50 / 450 * 60 7  

2020 30 50 / 450 * 30 3  

Celkem: 450 - 50  

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedeného systému účtování o dotační podpoře na úhradu 

finančních nákladů, v letech, ve kterých dochází k alokaci dotační podpory, lze 

pozorovat zmírnění výsledného efektu nákladů vyvolaných přijetím účelového úvěru, 

a to právě o výši dotační podpory alokované v jednotlivých letech existence účelového 

úvěru do výsledku hospodaření. 

3.2.3 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku  

Poslední kategorie dotací je věnována dotacím na pořízení dlouhodobého hmotného 

nebo nehmotného majetku, případně též jejich technického zhodnocení. V rámci této 

kategorie mohou9 být dále vykazovány dotace na úhradu úroků, avšak pouze 

                                                      

9 Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického 

zhodnocení mohou být na základě § 47, písm. e) vyhlášky pro podnikatele mimo jiné – v případě 

rozhodnutí účetní jednotky – nákladové úroky spojené s pořízením tohoto aktiva. Jak vyplývá z právě 

uvedeného, zahrnutí nákladových úroků do pořizovací ceny aktiva je v případě české účetní úpravy 

výhradně na uvážení účetní jednotky. 



22 

 

v případě, že jsou tyto zahrnovány do pořizovací ceny dlouhodobého aktiva, resp. jeho 

technického zhodnocení.  

Zúčtování dotace je prováděno na účtu 34 - Zúčtování daní a dotací, a to souvztažně 

s účtem účtové třídy 0, tj. účtové třídy věnované dlouhodobému majetku. Systém 

účtování dotace na pořízení dlouhodobého majetku je uveden v nadcházejícím 

příkladu. 

Příklad 4: Účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

(vlastní zpracování) 

Společnost XY zažádala ke dni 1. 1. 2016 o dotaci na pořízení software sloužícího 

k optimalizaci výroby. Na trhu je tento software nabízen za cenu 500 tis. Kč, přičemž 

pořízení tohoto softwaru je podpořeno dotací ve výši 50 % pořizovací ceny. 

V průběhu ledna 2016 byla společnost vyrozuměna, že splnila veškeré podmínky 

čerpání dotace ve výši 50 % pořizovacích ceny a ve stejný okamžik tak společnosti 

vznikl nezpochybnitelný nárok na dotaci. Během ledna roku 2016 byla dotace 

obdržena na bankovní účet společnosti, ve stejném měsíci došlo rovněž ke koupi 

aktiva a jeho zařazení do užívání.  

Úkolem je zaúčtovat veškeré účetní události, které v roce 2016 nastaly, a to dle platné 

české účetní úpravy, a sice za předpokladu nulové zbytkové ceny softwaru, doby 

lineárního odpisování tohoto aktiva stanovené na úrovni 10 let a zahájení účetního 

odpisování aktiva od měsíce jeho zařazení do užívání.  

Jiné pohledávky 
 

Zúčtování daní a dotací 
 

Bankovní účet 
 

2) 250 3) 250  4) 250 2) 250  3) 250   

Dodavatelé  Pořízení software  Software  

 1) 500  1) 500 4) 250 

5) 250 

 5) 250   

N – odpisy  Oprávky k software    

6) 25    6) 25     
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Legenda – události v roce 2016: 

1) Nákup software – faktura od dodavatele ve výši 500 tis. Kč; 

2) Vznik nezpochybnitelného nároku na dotaci ve výši 50 % kupní ceny, 

tj. 250 tis. Kč; 

3) Obdržení dotace ve výši 250 tis. Kč na bankovní účet; 

4) Zúčtování dotace ve výši 250 tis. Kč; 

5) Zařazení software do užívání ve výši pořizovací ceny, tj. 250 tis. Kč; 

6) Účetní10 odpis softwaru ve výši 25 tis. Kč11. 

 

Jak vyplývá z právě uvedeného příkladu, dotace na pořízení dlouhodobého majetku 

či jeho technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého 

majetku. Jak již bylo dříve předestřeno a nyní potvrzeno předmětným příkladem, 

snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku má ve většině případů12 

prostřednictvím odpisů přesah i do dalších účetních obdobích následujících 

po zařazení aktiva do užívání, ve kterých je aktivum odpisováno z pořizovací ceny 

snížené o výši dotace. Následkem této skutečnosti je podhodnocení výše odpisů, 

čímž zároveň dochází k nadhodnocení výše výsledku hospodaření daného účetního 

období, resp. všech účetních období, ve kterých dochází k odpisování aktiva, jehož 

pořízení bylo dotačně podpořeno. Zprostředkovaný dopad účetního zachycení dotace 

určené na pořízení dlouhodobého aktiva je rekapitulován následujícím schématem. 

                                                      

10 Od případného rozdílu účetních a daňových odpisů je v tomto případě pro zjednodušení abstrahováno. 

11 Jelikož byl software zařazen do užívání již v lednu roku 2016, účetní odpis byl za účetní období roku 

2016 vypočten za celé, 12 měsíční období. Výše ročního odpisu software byla vyčíslena na základě jeho 

pořizovací ceny, která činí po zohlednění přijaté dotace 250 tis Kč. Vezme-li se v úvahu nulová zbytková 

hodnota tohoto aktiva a doba jeho účetního odpisování stanovená na úrovni 10 let, výše lineárního 

ročního odpisu činí 250 tis. Kč/ 10 let = 25 tis. Kč ročně. 

12 Typického reprezentanta výjimky představují pozemky, jejichž hodnota není účetně odpisována. 

V podmínkách IFRS by dalším příkladem mohla být i nehmotná aktiva účetní jednotkou doposud 

nezařazená do užívání, nehmotná aktiva s neurčitelnou dobou životnosti, či goodwill vzniklý v podnikové 

kombinaci; tato aktiva totiž podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nejsou amortizována. 
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Schéma č. 3: Zprostředkovaný dopad dotací určených na pořízení dlouhodobého aktiva 

na výsledek hospodaření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Stěžejním problémem právě uvedeného je, že výše dotačně pokřivených odpisů 

nezajišťuje kumulaci prostředků v rozsahu potřebném k další činnosti podniku, 

a to ani na úrovni historických cen zcela opomíjejících dynamiku vývoje cen 

spočívající minimálně v inflačním prostředí, ve kterém podnik svou činnost obvykle 

provozuje. Riziko narušení uchování podnikové podstaty zvyšuje i skutečnost, 

že vlivem podhodnocení nákladů nadhodnocený zisk může být rozdělen mezi 

vlastníky podniku a ten se tak při budoucí obnově dotačně podpořeného, pořízeného 

aktiva může potýkat s nedostatečnými zdroji financování jeho obnovy. 

3.2.4 Vrácení dotace 

Možnost čerpat výhody dotace z veřejných zdrojů bývá podmíněna striktními 

podmínkami, jejichž nedodržení představuje pro účetní jednotku povinnost navrácení 

dotace, podmínky jejíhož čerpání byly porušeny. Obecně lze říci, že v případě vrácení 

dotace se o této skutečnosti účtuje způsobem inverzním k jejímu vykázání.  

V případě nutnosti vrátit dotaci na úhradu nákladů (ať už provozních či finančních) 

se tedy skutečnost v účetnictví podniku projeví: 

- anulováním dříve vykázaného výnosu,  

- provedeného souvztažně s účtem 34 - Zúčtování daní a dotací.  

V případě, že je účetní jednotka nucena vrátit dotaci určenou na pořízení 

dlouhodobého majetku či jeho technického zhodnocení, dochází k opětovnému 

navýšení pořizovací ceny majetku, a to na úroveň účetní brutto hodnoty, ve které by 

bylo aktivum vykázáno, kdyby nebyla provedena korekce jeho ceny o předmětnou 

výši dotace. 

Snížení pořizovací 
ceny dlouhodobého 

aktiva

Podhodnocení výše 
odpisů dotačně 

podpořeného aktiva

Nadhodnocení 
výsledku hospodaření 

po dobu účetního 
odpisování aktiva
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3.2.5 Obecná východiska pro další kapitoly 

Vzhledem k obdobnému principu vykázání dotací na úhradu provozních nákladů 

a dotací na úhradu finančních nákladů bude dále pro účely vymezení možných 

omezení vypovídací schopnosti účetních výkazů vyžíváno primárně členění dotací 

na dotace na úhradu nákladů a dotace na pořízení dlouhodobého majetku, přičemž 

dotacemi na pořízení dlouhodobého majetku budou rozuměny dotace na pořízení jak 

dlouhodobého hmotného, tak dlouhodobého nehmotného majetku, včetně jejich 

případného technického zhodnocení.   Zařazení jednotlivých druhů dotací do právě 

vymezených skupin rekapituluje následující schéma. 

Schéma č. 4: Obsah jednotlivých kategorií dotací 

 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Dotace na úhradu nákladů

Dotace na úhradu provozních nákladů

Dotace na úhradu finančních nákladů

Dotace na pořízení dlouhodobého 
majetku

Dotace na pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku

Dotace na pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku

Dotace na pořízení technického 
zhodnocení dlouhodobého (ne)hmotného 

majetku
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Z pohledu peněžních toků je však záhodno upozornit i na odlišný způsob zařazení 

dotací jednotlivých účelů do struktury výkazu cash flow – v tomto případě je 

vhodné dotace členit do tří skupin, a to na dotace: 

- investičního,  

- provozního a  

- finančního charakteru.  

Za dotace investičního charakteru lze považovat již zmiňované dotace na pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, příp. technického zhodnocení. 

Do této kategorie však spadají i dotace na úhradu úroků, to však pouze v případě, že 

jsou tyto zahrnovány do ocenění pořizovaného majetku. Pokud tyto úroky do ocenění 

pořizovaného majetku zahrnuty nebudou, představují finanční výnos období, 

ve kterém dochází k (částečnému) krytí úrokových nákladů, a jako takové jsou řazeny 

do finančního cash flow podniku. Do stěžejní části výkazu peněžních toků – sekce 

peněžních toků z hlavní výdělečné činnosti, resp. do provozního cash flow, jsou pak 

účtovány dotace určené na krytí provozních nákladů, a to opět ve věcné a časové 

souvislosti s náklady, na jejichž úhradu je dotace určena. (Děrgel, 2011) Z právě 

uvedeného vyplývá, že přijetí dotace může bez výjimky ovlivnit peněžní toky všech 

kategorií.  

3.3 Systém účtování o dotacích na základě mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví věnují úpravě účetního zachycení 

státních dotací samostatný standard. Jedná se o standard IAS 20 – Vykazování 

státních dotací a zveřejňování státní podpory (dále také „IAS 20“), který se vyjma 

již zmiňovaného účetního zachycení státních dotací zabývá i jejich vykazováním 

či zveřejňováním dalších forem státní podpory. Obsah předmětného standardu je tedy 

rozšířen nad rámec peněžních dotací – v podobě státní podpory je jeho předmětem 

dále i poskytnutí výhody při sjednávání úvěru v podobě poskytnutí státní záruky 

či nabídky výhodnější daňové sazby, nebo např. nabídka možnosti uplatnění daňové 

úlevy. Jak vyplývá z charakteru titulů, ze kterých je v rámci relevantního standardu 

o státní podpoře účtováno, možnost kvantifikace podpory z těchto titulů plynoucích 

může být značně omezena. V takových případech tvůrci standardu dbají především 



27 

 

na zveřejnění existence podpory v komentáři poskytovanému k účetním výkazům. 

(Dvořáková, 2017) 

Jak již bylo naznačeno v předcházejícím textu, standard rozlišuje státní podporu 

a státní dotaci. Zjednodušeně lze říci, že státní podpora je jakákoli podpora ze strany 

státu, v důsledku které je konkrétnímu podniku poskytnuta ekonomická výhoda, 

zatímco státní dotací se rozumí výhradně státní podpora spočívající v poskytnutí 

peněžních prostředků podniku, přičemž toto poskytnutí je podmíněno splněním určité 

podmínky.  

Standard dále stanoví podmínku vykázání státní dotace, kterou je její ocenitelnost. 

Tato podmínka vychází již ze samého koncepčního rámce účetního výkaznictví 

jakožto východiska IFRS, kde je mimo jiné uvedeno, že pokud „… hodnotu položky 

nelze přiměřeně odhadnout, nelze ji ani vykázat v rozvaze, ani ve výkazu o úplném 

výsledku hospodaření“ (Dvořáková, 2017).  

IAS 20 člení veškeré dotace do dvou samostatných okruhů. Těmi jsou dotace 

na pořízení aktiv a dotace vztahující se k výnosům. Kategorizace jednotlivých typů 

dotací do uvedených kategorií není nikterak komplikovaná – dotací na pořízení aktiv 

se rozumí dotace podmíněná minimálně podmínkou pořízení aktiva. Vymezení dotací 

vztahujících se k výnosům je pak provedeno negativně – pokud pro poskytnutí 

dotace není pořízení aktiva hlavní podmínkou, jedná se vždy o dotaci vztahující 

se k nákladům.  

3.3.1 Metody účetního zachycení 

Přesto, že teoretický výklad standardu IAS 20 hovoří o dvou metodách účetního 

zachycení dotací, v praxi může být použita pouze jedna z nich. Touto metodou 

je metoda výnosová, v rámci které je dotace zúčtována jako výnos účetního období, 

resp. několika účetních období. Obdobný přístup byl již popsán v kapitole věnované 

české účetní úpravě, v rámci které nachází výnosový přístup významnou shodu 

s principy vykázání dotace na úhradu nákladů.  

Pro úplnost bude nyní vyložen i princip kapitálového přístupu k účetnímu zachycení 

dotace, který však představuje způsob ryze teoretický. Přístup vychází z premisy, že 

státní dotace – jakožto nevratný, bezplatně používaný zdroj financování – má být 

zachycena v rámci vlastního kapitálu podniku. Limitaci tohoto přístupu však standard 
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IAS 20 spatřuje zejména v tom, že předmětné účetní zobrazení nerespektuje princip 

správného přiřazení nákladů a výnosů, který představuje jeden ze základních principů 

účetního výkaznictví.  

Dotace vztahující se k nákladům 

Jak vyplývá z právě uvedeného, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dbají 

při účtování dotací na úhradu nákladů především na správné přiřazení výnosů 

nákladům, tzn., že výnos ze státní dotace je účtován v období, ve kterém jsou 

vynaloženy náklady vztahující se k činiteli, na který byla dotace poskytnuta. Přiřazení 

nákladů proto probíhá na základě odhadu výše v budoucnu očekávaných nákladů, 

kterým jsou následně systematicky přiřazovány výnosy v odpovídající výši. Právě 

uvedené je pro názornost aplikováno v následujícím příkladu. 

Příklad 5: Účtování o dotaci vztahující se k nákladům (vlastní zpracování) 

Společnost XY obdržela dotaci na realizaci projektové vzdělávání svých zaměstnanců. 

Doba realizace projektu činí 5 let, roční náklady projektu činí v prvním roce 1 mil. Kč 

a jejich výše se bude v průběhu realizace projektu každoročně navyšovat o 100 tis. Kč. 

Úkolem je navrhnout alokaci dotace obdržené k částečné úhradě nákladů spojených 

s realizaci projektu. Výše dotace přidělené na období realizace projektu činí 2 mil. Kč.  

Prvním bodem výpočtu je stanovení očekávané výše nákladů spojených s realizací 

projektu. Toto je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 8: Odhad nákladů spojených s realizací projektu 

Rok Odhad nákladů spojených s realizací projektu [tis. Kč]  

2016 1 000  

2017 1 100  

2018 1 200  

2019 1 300  

2020 1 400  

Celkem: 6 000  

Zdroj: vlastní zpracování 

Očekávaná výše celkových nákladů spojených s realizací projektu činí 6 mil. Kč. 

Komparací výše dotace přidělené na období realizace projektu s celkovou očekávanou 

výši nákladů spojených s realizací projektu je zjištěno, že k 1 tis. Kč předmětných, 
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podnikem vynaložených nákladů, se vztahují výnosy v podobě alokace dotace ve výši 

333 Kč po zaokrouhlení, tj. 2 mil. Kč / 6 mil. Kč. Na základě znalosti tohoto 

relativního poměru již lze vyčíslit i odhad výše alokované části dotace v jednotlivých 

letech – odhad je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 9: Alokace dotace v průběhu let trvání projektové výuky 

Rok 

Odhad nákladů 

spojených s realizací 

projektu [tis. Kč] 

Výnos v podobě alokace dotace do výnosů 

[tis. Kč] 

 

2016 1 000 333  

2017 1 100 367  

2018 1 200 400  

2019 1 300 433  

2020 1 400 467  

Celkem: 6 000 2 000  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tímto byl sestaven odhad struktury očekávané výše výnosů v podobě alokace získané 

dotace. Nezbytnou součástí celého procesu je však mimo již uvedené i průběžné 

sledování nákladů vynaložených v souvislosti s realizací projektové výuky. Pokud by 

totiž v průběhu jednotlivých let došlo k překročení úrovně předem odhadované výše 

vynaložených nákladů, byla by tato skutečnost zachycena jako pohledávka podniku. 

V opačném případě by společnost účtovala o závazku, který by byl rozpouštěn 

v následujících účetních obdobích. 

 

Alternativní možností zachycení dotace je tzv. kapitálový přístup, který však – jak již 

bylo uvedeno – pro své nedostatky zůstává pouze teoretickou koncepcí. Kapitálový 

přístup vnímá přijatou dotaci jako způsob externího financování podnikatelské 

činnosti, u něhož není očekávána splatnost v budoucích obdobích, což indikuje způsob 

jeho vykazování v kapitálových fondech podniku.  

Dotace na pořízení aktiv 

Zvláštním reprezentantem výnosového přístupu účtování o dotacích je pak dotace 

na pořízení aktiv, jejíž účetní zobrazení může mít dvojí podobu. První z nich je 

vyobrazení dotace na pořízení aktiva jakožto snížení jeho pořizovací ceny. 

Alternativní účetní zachycení spočívá v časovém rozlišení přijaté dotace. Jak je 

ilustrováno následujícím příkladem, dopady na výsledek hospodaření podniku jsou 

v případě použití obou právě uvedených metod shodné. 
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Příklad 6: Účtování o dotaci obdržené za účelem pořízení aktiva (vlastní 

zpracování) 

Společnost XY obdržela dotaci na pořízení stroje ve výši 50 % jeho pořizovací ceny; 

ta činí 1 000. Účetní i daňové doba odepisování je pro zjednodušení uvažována 

na úrovni 10 let, zahájení odpisování je datováno k 1. 1. daného roku. Zbytková 

hodnota aktiva po odepsání stroje je nulová, odpis lineární. Úkolem je ilustrovat 

způsob účetního zachycení dotace obdržené za účelem pořízení aktiva: 

a) Prostřednictvím časového rozlišení přijaté dotace, 

b) Prostřednictvím snížení pořizovací ceny stroje. 

Časové rozlišení přijaté dotace: 

Dříve, než bude přistoupeno k účetnímu zobrazení dílčích zápisů, bude vypočítán 

roční odpis stroje. Jelikož zbytková hodnota stroje je nulová, lineární odpis 

v jednotlivých letech činí 1 000 / 10 = 100. Obdobným způsobem bude dále alokována 

i výše časového rozlišení v podobě výnosů příštích období, jejichž celková hodnota 

činí 1 000 * 50 % = 500; každoročně tedy bude do hospodářského výsledku daného 

období rozpouštěn výnos ve výši 500 / 10 = 50. Následující schéma prezentuje účetní 

zachycení uvedených transakcí 

Stroj  Oprávky ke stroji  N – odpisy DHM  

PS: 1 000    1) 100  1) 100   

 

Výnosy příštích 

období 
 

V – rozpuštění VPO 
  

PS: 500 2) 50  2) 50     

 

Legenda: 

1) Zúčtování odpisů ve výši 100; 

2) Zúčtování relevantní výše výnosů příštích období ve výši 50. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného účetního zobrazení, zůstatková hodnota stroje 

po prvním účetním období po jeho zařazení do užívání činí 900, dopad evidence stroje 

v majetku společnosti na výsledek hospodaření činí 50 (náklad v podobě odpisů 

ve výši 100, výnos v podobě uznání výnosů příštích období ve výši 50). 

Snížení pořizovací ceny stroje: 

Stejně jako v předchozím případě bude nejprve kalkulována výše ročního odpisu 

stroje. Jelikož zbytková hodnota stroje je nulová, avšak přijatá dotace snižuje 

pořizovací cenu stroje, lineární odpis v jednotlivých letech činí 500/10 = 50. 

Následující schéma prezentuje dopady tohoto způsobu účetního zobrazení dotace. 

Stroj  Oprávky ke stroji  N – odpisy DHM  

PS: 500    1) 50  1) 50   

 

Legenda: 

1) Zúčtování odpisů ve výši 50. 

Jak vyplývá z výše uvedeného účetního zobrazení, zůstatková hodnota stroje 

po prvním účetním období po jeho zařazení činí 450, zatímco dopad evidence stroje 

v majetku společnosti na výsledek hospodaření činí 50 a je tvořen výhradně nákladem 

v podobě odpisů stroje ve výši 50. 

 

Výše uvedeným příkladem bylo demonstrováno, že v případě promítnutí dotace 

na pořízení aktiva prostřednictvím snížení jeho pořizovací ceny dochází: 

- ke snižování vstupní ceny aktiva,  

- tím následně ke snižování odpisové základny a 

- konečně i ke snižování výše každoročně vykazovaného nákladu ve formě 

odpisů.  

Shodné dopady na výsledek hospodaření pak přináší i druhý z možných způsobu 

účetního zachycení dotace na pořízení aktiv, kterým je její časové rozlišení. V tomto 

případě je v účetnictví podniku aktivum vykazováno ve výši, která není 

kompenzována o obdrženou dotaci, čímž nedochází ke zkreslení výše odpisů aktiva, 
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jehož koupě byla dotačně podpořena; výsledek hospodaření podniku je však i v tomto 

případě zkreslen, a to v důsledku časového rozlišení do výsledku hospodaření 

postupně alokované výše výnosů příštích období představovaných předmětnou dotací. 

Konečné dopady na výsledek hospodaření jsou však v případě obou z možných 

způsobů vykázání dotace obdržené na pořízení aktiv shodné. 

IAS 20 dále pomýšlí i na případ, kdy podnik sice disponuje nárokem na dotaci, avšak 

tato není spojena se vznikem nákladů. Typickým představitelem je dotace na pořízení 

pozemku či jiného aktiva, které není účetně odpisováno a jehož pořizovací cena 

tedy není postupně alokována do nákladů jednotlivých účetních období. V takových 

případech dochází ke vzniku výnosu v období vzniku nároku na obdržení dotace. 

Závěrem lze krátce komentovat i zpětné poskytování dotace, o kterém IAS 20 hovoří 

zejména v situacích, kdy dotace slouží ke kompenzaci v minulosti vzniklých škod. 

V tomto případě dotace představuje výnos právě toho období, ve kterém vznikla 

pohledávka z titulu dotace. Shrnutí stanovisek IFRS k zachycení jednotlivých účetních 

případů spojených s dotacemi rekapituluje následující tabulka. 

Tabulka č. 10: Účetní zachycení jednotlivých účetních případů spojených s dotacemi 

Účetní případ Účetní zachycení dotace dle IFRS 

Dotace na pořízení odpisovaného 

dlouhodobého aktiva 

Časové rozlišení dotace 

Snížení pořizovací ceny aktiva 

Dotace na pořízení neodpisovaného 

dlouhodobého aktiva 
Výnos v období vzniku nároku na dotaci 

Dotace vztahující se k výnosům 
Výnos v období, ve kterém jsou 

vynaloženy předmětné náklady 

Zpětně poskytovaná dotace Výnos v období vzniku nároku na dotaci 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Komparace účetního zobrazení dotací dle českých účetních předpisů 

a IFRS 

Předchozí subkapitoly byly postupně zaměřeny na popis metodiky užívané při 

účtování o dotacích v kontextu české účetní úpravy a Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví. Pokud by bylo přistoupeno ke komparaci obou právě uvedených 
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systémů, lze uvést, že oproti českým účetním předpisům klade standard IAS 20 důraz 

na zveřejnění veškerých podpor, které podnik získal, pokud platí, že jiné subjekty tyto 

podpory nemusely obdržet. Platnost standardu je tak oproti českým účetním 

předpisům rozšířena z peněžních dotací i na další způsoby podpory podniků ze strany 

státu, z nichž jmenovat lze např. vlivem poskytnutí státní záruky snadnější získání 

úvěru, poskytnutí úvěru s nižší úrokovou sazbou apod.  

Komparaci pojetí účtování o dotacích dle českých účetních přepisů a dle IFRS uvádí 

následující tabulka. 

Tabulka č. 11: Komparace pojetí účtování o dotacích dle českých účetních předpisů 

a dle IFRS 

Hledisko České účetní předpisy IFRS 

Možné typy dotace 

Dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva, 

dotace na úhradu 

provozních nákladů,  

dotace na úhradu 

finančních nákladů 

V porovnání s českými 

účetními předpisy navíc 

i veškeré nepeněžní dotace 

Dotace na pořízení 

dlouhodobého A – účetní 

zachycení 

Snížení pořizovací ceny 

aktiva o přidělenou dotaci 

Snížení pořizovací ceny 

aktiva o přidělenou dotaci  

nebo  

časové rozlišení předmětné 

dotace 

Dotace na úhradu 

nákladů – účetní 

zachycení 

Účtování v období(ch) 

vzniku nákladů 

Účtování v období(ch) 

vzniku nákladů 

Princip přiřazení nákladů 

výnosům 
Naplněn Naplněn 

Zveřejňování 

Veškerá dotační podpora 

spojená s přílivem 

peněžních prostředků 

Veškeré typy podpory 

včetně obtížně 

kvantifikovatelných typů 

(např. poskytnutí bankovní 

záruky) a nepeněžních 

dotací 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zatímco IAS 20 teoreticky nabízí dva způsoby účetního zachycení dotací, praktická 

aplikace je umožněna pouze u jednoho z nich. Tím je výnosový přístup zachycení 

státních dotací, v rámci nějž je dále vymezena speciální subkategorie věnovaná 

dotacím na pořízení aktiv. Obecně tak lze dotace členit na dotace na úhradu nákladů 
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a dotace na pořízení aktiv, čímž se úprava vymezená v rámci IFRS významně neliší 

od úpravy ukotvené v českých účetních předpisech. 

Přesto, že IAS 20 nabízí dva způsoby účetního vyobrazení dotace na pořízení aktiv, 

výsledný efekt obou účetních vyobrazení na výsledek hospodaření je shodný, přičemž 

se tento neliší ani při aplikaci české účetní úpravy. V případě promítnutí dotace 

na pořízení aktiva prostřednictvím snížení jeho pořizovací ceny lze tedy na základě 

IFRS identifikovat stejné problémy, které byly konstatovány v rámci dopadů české 

účetní úpravy této problematiky. V důsledku volby metody snižující pořizovací cenu 

aktiva proto dochází ke snižování vstupní ceny aktiva, tím i ke snižování odpisové 

základny a každoročně vykazovaného nákladu ve formě odpisů. Na základě právě 

uvedeného tedy, i přes evidentně vyšší stupeň propracovanosti účetní úpravy 

zakotvené v IFRS, nelze mezi jednotlivými úpravami shledat významnější rozdíly.  

3.5 Identifikace dotací v rámci účetních výkazů oceňovaného podniku 

Předchozí výklad byl zaměřen na účetní zachycení dotací v jednotlivých fázích 

procesu čerpání dotační podpory, a to zejména z pohledu jednotlivých účetních zápisů. 

Jelikož jsou však subjektu provádějícímu ocenění obvykle dostupné zejména konečné 

výstupy finančního účetnictví spočívající v jednotlivých účetních výkazech, bude tato 

kapitola zaměřena na identifikaci dotační podpory právě v rámci účetních výkazů 

oceňovaného podniku, a to v podmínkách české účetní úpravy. 

Identifikace dotací bude pro přehlednost rozdělena jak dle účelu jejich poskytnutí, tak 

dle jednotlivých fázích jejich účetního zachycení. Demonstrováno tak bude zejména: 

- Zachycení vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci, 

- Alokace dotace na pořízení dlouhodobého hmotného aktiva, 

- Alokace dotace na úhradu finančních nákladů a 

- Alokace dotace na úhradu provozních nákladů. 

Komentáře budou poskytnuty na základě uspořádání a označování položek rozvahy, 

které je Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb, a dále na základě uspořádání 

a označování položek výkazu zisku a ztráty, které je Přílohou č. 2 téže vyhlášky. Pro 

přehlednost jsou právě uvedené dokumenty přílohou této diplomové práce. 
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3.5.1  Zachycení vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci 

Jak již bylo uvedeno, vznik nezpochybnitelného nároku na dotaci je účtován v rámci 

účtu 37 – Jiné pohledávky souvztažně s účtem 34 – Zúčtování daní a dotací, a to ať už 

se jedná o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku či o dotaci na úhradu provozních 

či finančních nákladů. Není-li předmětná výše dotace oceňovaným podnikem k datu 

účetní závěrky obdržena, zůstává tato k datu účetní závěrky evidována v rámci 

krátkodobých pohledávek, a to konkrétně v položce „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ 

evidované v rámci sekce „C.II.2.4. Pohledávky ostatní“. Zároveň je nezpochybnitelný 

nárok na dotaci evidován v rámci položky „C.II.8.5 Stát – daňové závazky a dotace“, 

které jsou součástí skupiny „C.II.8. Závazky ostatní“ vykazované v rámci 

krátkodobých závazků. 

Schéma č. 5: Zachycení evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci v rozvaze 

 
Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.; vlastní zpracování 
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Zachycení vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci se tedy na rozvaze 

oceňovaného podniku projeví: 

- Navýšením účetní brutto, resp. netto hodnoty jiných pohledávek, 

- Navýšením účetní hodnoty ostatních závazků evidovaných za státem z titulu 

daňových závazků a dotací.  

Názornou ukázkou zobrazení evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci 

v účetních výkazech představuje následující příklad. 

Příklad 7: Účetní zachycení evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci 

(vlastní zpracování) 

Podnik k datu účetní závěrky prováděné k 31. 12. 2017 evidoval pohledávku z titulu 

nezpochybnitelného nároku na dotaci ve výši 10 tis. Kč. Úkolem je zobrazit účetní 

zachycení evidence dotačního příslibu. 

Účetní zachycení evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci ke dni účetní závěrky 

je vyobrazeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 12: Identifikace dopadů evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci 

na rozvahu oceňovaného podniku 

Aktiva netto [tis. Kč] 
31. 12. 

2017 
Pasiva [tis. Kč] 

31. 12. 

2017 

 

Ostatní aktiva  

(vyjma jiných pohledávek) 
X 

Ostatní pasiva  

(vyjma jiných závazků 
X 

 

C.II.2.Krátkodobé pohledávky +10 C.II. Krátkodobé 

závazky 

+10  

C.II.2.4. Pohledávky ostatní +10 C.II.8. Závazky ostatní +10  

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky +10 C.II.8.7 Jiné závazky +10  

Aktiva celkem X+10 Pasiva celkem X+10  

Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.; vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného příkladu, evidence dotačního příslibu za jinak stejných 

podmínek zvyšuje bilanční sumu oceňovaného podniku. Zároveň lze uvést, že 

evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci má výhradně rozvahový dopad, 

z pohledu tvorby výsledku hospodaření je tedy vznik nároku na dotaci indiferentní. 
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Shrnutí účetních dopadů vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci uvádí 

následující schéma. 

Schéma č. 6: Účetní dopady vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.2 Dopady účetního zachycení dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

v případě zařazení tohoto aktiva do užívání 

V souvislosti s dotací na pořízení dlouhodobého aktiva jsou v průběhu jeho užívání 

účtováním zasaženy následující položky rozvahy, resp. výkazu zisku a ztráty: 

- Dlouhodobý majetek (konkrétnější vymezení záleží na kategorizaci majetku, 

jehož pořízení je dotačně podpořeno) a oprávky k takovému dlouhodobému 

majetku, a to se souvztažným dopadem do výsledku hospodaření daného 

účetního období; 

- Náklad v podobě odpisu dlouhodobého majetku. 
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Schéma č. 7: Způsob účetního zachycení užívaného, dotačně podpořeného aktiva  

 
Zdroj: Příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.; vlastní zpracování 

Při pořizování dlouhodobého majetku dochází k zúčtování přijaté dotace oproti brutto 

účetní hodnotě aktiva, jehož pořízení je dotačně podpořeno. Na základě účtování dle 

českých účetních předpisů tak dochází ke snižování pořizovací ceny dlouhodobého 

hmotného aktiva, což se následně projevuje podhodnocením výše každoročního 

nákladu v podobě odpisů předmětného aktiva. Dopady účtování předmětné 

problematiky na rozvahu a výkaz zisku a ztráty budou prezentovány následujícím 

příkladem.  

Příklad 8: Účetní dopady dotace na pořízení odpisovaného dlouhodobého 

majetku (vlastní zpracování) 

Podnik k datu účetní závěrky provedené k 31. 12. 2017 v rámci dlouhodobých aktiv 

evidoval stroj, který byl zařazen do užívání k 1. 1. 2017. Pořizovací cena stroje činila 

20 tis. Kč a dotační podpora představovala 50 % pořizovací ceny, uvažován je 10letý 

odpis předmětného aktiva.  

Úkolem je identifikovat dopady dotace na pořízení stroje v rozvaze a výkazu zisku 

a ztráty podniku v případě, že k datu účetní závěrky podnik vyjma stroje eviduje 

ostatní, účetně neodpisovaná aktiva v účetní brutto i netto hodnotě 100 tis. Kč, 
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a financování aktiv je zajištěno prostřednictvím ostatních složek vlastního kapitálu. 

Dopady na rozvahu oceňovaného podniku k 31. 12. 2017 jsou definovány následující 

tabulkou. 

Tabulka č. 13: Identifikace dopadů dotace na pořízení stroje na rozvahu podniku 

Aktiva [tis. Kč] 
31.12.2017 

Pasiva [tis. Kč] 31.12.2017 
Brutto Korekce Netto 

Stroj 10 -1 9 Ostatní složky VK 110 

Ostatní aktiva 100 0 100 Výsledek hospodaření -1 

Aktiva celkem 110 -1 109 Pasiva celkem 109 

Zdroj: vlastní zpracování 

K případné komparaci odchylek dosažených výsledků v případě, kdy by pořízení 

stroje nebylo dotačně podpořeno, slouží následující tabulka reflektující stav rozvahy 

k 31. 12. 2017 za předpokladu absence dotační podpory. 

Tabulka č. 14: Rozvaha podniku – absence dotační podpory 

Aktiva [tis. Kč] 
31.12.2017 

Pasiva [tis. Kč] 31.12.2017 
Brutto Korekce Netto 

Stroj 20 -2 18 Ostatní složky VK 120 

Ostatní aktiva 100 0 100 Výsledek hospodaření -2 

Aktiva celkem 120 -2 118 Pasiva celkem 118 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bude-li předpokládáno, že pořizovací cena 20 tis. Kč je tržní cenou tohoto aktiva, lze 

v souvislosti s vykazováním aktiva v rámci rozvahy identifikovat podhodnocení účetní 

brutto hodnoty stroje. „Umělé“ snížení pořizovací ceny aktiva se dále v rozvaze 

promítá do výše výsledku hospodaření, v rámci něhož jsou vykazovány odpisy ve výši 

1 tis. Kč, přičemž roční výše odpisu stanovená na základě tržní hodnoty aktiva 

představuje dvojnásobek právě uvedené hodnoty. Dopady na výkaz zisku a ztráty jsou 

prezentované následující tabulkou. 

Tabulka č. 15: Porovnání dopadů užívání stroje na výkaz zisku a ztrátu v případě 

evidence, resp. absence dotační podpory 

Výkaz zisku a ztráty [tis. Kč] 

Existence dotační 

podpory; 

1.1.-31.12.2017 

Absence dotační 

podpory; 

1.1.-31.12.2017 
Odpisy -1 -2 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-1 -2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obdržená dotace na pořízení aktiva podhodnocuje výši odpisů dotačně pořízeného 

aktiva. Do výsledku hospodaření jsou tak za jinak stejných podmínek alokovány nižší 

náklady. 

Na základě právě uvedeného příkladu bude následně sestaveno schéma reflektující 

účetní dopady užívání dotačně podpořeného dlouhodobého aktiva. 

Schéma č. 8: Účetní dopady užívání dlouhodobého aktiva, jehož pořízení bylo dotačně 

podpořeno 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.3 Alokace dotace na úhradu provozních nákladů 

Další situace, která může v souvislosti s akvizicí dotační podpory nastat, je 

představována alokací dotace na úhradu provozních nákladů. Jak již bylo výše 

uvedeno, dotace na úhradu provozních nákladů může mít jednorázový charakter, může 

se však jednat i o dotaci na úhradu opakujících se provozních nákladů, která se tak 

do účetních výkazů oceňované podnikatelské jednotky promítá opakovaně. 

V případě, že je dotace určena k úhradě opakujících se nákladů, je tato v rámci pasivní 

strany bilance evidována po několik účetních období a její zůstatek se tak v rozvaze 

sestavené k datu účetní závěrky opakovaně promítá do položky „C.II.8.7 Jiné 

závazky“. Postupná alokace dotační podpory do výsledku hospodaření se v rámci 

rozvahy dále promítá i do výsledku hospodaření běžného účetního období, a to skrze 

ostatní provozní výnosy.  
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Schéma č. 9: Zachycení alokace dotace na úhradu opakujících se provozních nákladů 

 
 

Zdroj: Příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.; vlastní zpracování 

Za základní vztah lze tedy považovat pokles výše jiných závazků s rozvahovým 

dopadem doprovázený navýšením hodnoty ostatních provozních výnosů s dopadem 

výsledkovým. 

Schéma č. 10: Účetní dopady alokace dotace na úhradu provozních nákladů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příklad 9: Účetní dopady postupné alokace na úhradu provozních nákladů 

(vlastní zpracování) 

Podnik obdržel 1. 1. 2016 na bankovní účet dotaci na úhradu mzdových nákladů 

ve výši 200 tis. Kč, přičemž tato měla být do výsledku hospodaření rovnoměrně 

alokována v letech 2016 a 2017 (přiřazována je mzdovým nákladům v každoroční 

výši 200 tis. Kč). 

Dopady na rozvahu oceňovaného podniku k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 jsou 

definovány následující tabulkou. Ilustrovány jsou výhradně dopady spojené se 

zachycením dotace, resp. vlivem její alokace postupně snižující se výši jejího 

zůstatku.  

Tabulka č. 16: Identifikace dopadů dotace na úhradu provozních nákladů na rozvahu 

podniku 

Aktiva  

[tis. Kč] 

1.1. 

2016 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

Pasiva  

[tis. Kč] 

1.1. 

2016 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

- - - - VH 0 +100 +100 

- - - - 
Nerozdělený 

VHML 
- - +100 

- - - - Jiné závazky 200 100 0 

Aktiva celkem - - - Pasiva celkem - - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož je dotace alokována přímo ve prospěch výsledku hospodaření, na aktivní 

straně bilance nejsou pozorovatelné žádné změny. Promítnutí zúčtování dotace 

v rámci výkazu zisku a ztráty je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 17: Identifikace zúčtování dotace na úhradu nákladů na výkaz zisku 

a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty [tis. Kč] 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 

Ostatní provozní výnosy +100 +100 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

+100 +100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obdržená dotace na úhradu nákladů nadhodnocuje výsledek hospodaření běžných 

účetních období, ve kterých je předmětná dotace alokována. Do výsledku 

hospodaření jsou tak za jinak stejných podmínek alokovány vyšší výnosy. 
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V případě, že by k datu účetní závěrky nebyl evidován zůstatek nealokované části 

dotační podpory, do rozvahy oceňovaného podniku by se alokace dotace provedená 

v předmětném účetním období promítala výhradně výsledkově. 

3.5.4 Alokace dotace na úhradu finančních nákladů 

Pro alokaci dotace na úhradu finančních nákladů nejsou v porovnání s právě 

popsanými účetními dopady alokace dotace na úhradu provozních nákladů shledány 

významné rozdíly. Rozvahové dopady lze považovat za plně srovnatelné, výsledkový 

dopad se pak liší položkou, v rámci které probíhá alokace dotační podpory 

do výsledku hospodaření – tou je v případě dotace na úhradu finančních nákladů 

položka „VII. Ostatní finanční výnosy“. 

Schéma č. 11: Zachycení alokace dotace na úhradu opakujících se finančních nákladů 

 
 

Zdroj: Příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.; vlastní zpracování 

Stejně jako v případě dotace na úhradu provozních nákladů pak platí, že v případě 

absence zůstatku dotační podpory k datu provedení účetní závěrky je identifikován 

výhradně výsledkový dopad účtování o dotaci. Shrnutí položek, které mohou být 

alokací dotační podpory určené na úhradu finančních nákladů dotčeny, zachycuje 

následující schéma.  

Účetní zachycení alokace na úhradu opakujících se 
finančních nákladů

VII. Ostatní 
finanční výnosy

C. Závazky

C.II. Krátkodobé 
závazky

C.II.8. Závazky 
ostatní

C.II.8.5 Stát –
daňové závazky a 

dotace



44 

 

Schéma č. 12: Účetní dopady alokace dotace na úhradu finančních nákladů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Identifikace dopadů použití zkreslených účetních informací 

jakožto vstupů pro ocenění podniku 

Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, účetní zobrazení dotační podpory podnikatelské 

činnosti způsobuje zkreslení informací prezentovaných v účetních výkazech, přičemž 

právě tyto bývají stěžejní informační základnou pro ocenění podniku, resp. 

jednotlivých majetkových položek. Jak vyplyne z následujícího textu, účetní předpisy 

nemusí mít negativní vliv pouze na část ocenění podniku věnované analýze vstupních 

dat na finanční úrovni – dopady zkreslení mohou mít komplexní charakter s přesahem 

i do strategické analýzy či volby metody ocenění. 

Předmětem této kapitoly proto bude identifikovat možné dopady použití zkreslených 

účetních informací na dílčí vstupy využívané pro ocenění podniku. Následující 

kapitola, tj. kapitola 5 se bude následně zabývat způsoby eliminace v rámci této 

kapitoly vymezených zdrojů zkreslení. 

4.1 Strategická analýza 

Východiskem provedení kvalitní strategické analýzy je správné vymezení 

relevantního trhu, který se následně stává předmětem bližšího zkoumání jeho 

historického vývoje, stejně jako objektem kvantifikace výsledků očekávaných 

v budoucích obdobích. Zatímco z pohledu vymezení charakteru podnikem 

prodávaného produktu, územního uspořádání prodeje ani zákaznické základny nemusí 

obdržením dotační podpory nutně docházet ke zkreslení předmětných informací, 

zkreslený obraz o konkurenční struktuře trhu již lze považovat za problematickou 

oblast.  

Například při použití srovnávacích databází podniků je možné aplikovat kategorizaci 

konkurenčních podniků dle výše jejich bilanční sumy. Výše bilanční sumy 

podniku, který je příjemcem dotace, však může být na základě zúčtování přijaté dotace 

i významně zkreslena, v důsledku čehož může následně dojít ke zkreslení obrazu 

o výši investovaného kapitálu využívaného konkurenčními podniky při provozování 

předmětné podnikatelské činnosti.  

Stejná omezení lze v návaznosti na zkreslenou výši bilanční sumy identifikovat 

i v případě porovnávání konkurenčních podniků na základě výnosnosti kapitálu, 

který byl do jejich činnosti vložen. V tomto případě je efekt zkreslení dokonce dvojí – 

dochází totiž: 
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- k podhodnocení výše investovaného kapitálu a zároveň  

- k nadhodnocení dosahovaného výsledku hospodaření.  

Uvedené zkreslení přitom může být dosaženo jak na úrovni oceňovaného podniku, tak 

na úrovni jeho konkurentů. Jak vyplývá z výše uvedeného, dotační podpora může být 

zdrojem zkreslení vstupních informací utvářejících obraz o konkurenční struktuře 

relevantního trhu, přičemž situace je dále komplikována skutečností, že výše popsaná 

zkreslení mohou být obsažena jak na úrovni vnějšího, tak vnitřního potenciálu 

oceňovaného podniku.  

Bude-li dále uvážena přímá vazba finančního plánu sestavovaného za účelem ocenění 

podniku na strategickou analýzu (v rámci něhož figuruje odhadovaná výše výkonů 

podniku jako jeden z klíčových determinantů jeho hodnoty), význam využití reálných 

dat vypovídajících o konkurenční struktuře relevantního trhu provedeného v rámci 

strategické analýzy je nepopiratelný. Měl-li by plán budoucích tržeb vycházet 

z podnikem historicky dosažených výší tohoto generátoru hodnoty, resp. historicky 

dosahované výše tržního podílu oceňovaného podniku na relevantním trhu, bylo by 

dále na místě zabývat se mimo analýzy čerpání dotační podpory v předcházejících 

obdobích i analýzou možnosti čerpání těchto zdrojů podpory 

v obdobích nadcházejících datu ocenění. Zde bude na úrovni jednotlivých tržních 

segmentů dosahováno značných rozdílů – dostupnost dotační podpory se totiž pro 

jednotlivé trhy významně liší.   

Před provedením výsledné prognózy tržeb relevantního trhu lze rovněž doporučit 

identifikaci na trhu oceňovaného podniku dostupných možností získání dotační 

podpory, a to jak za minulá období, tak v obdobích budoucích. Za vhodné lze 

považovat i provedení odhadu předpokládané relativní výše dotační podpory, 

která může být v letech následujících po datu ocenění čerpána – nelze totiž vyloučit, 

že v oblasti, která byla před datem ocenění výrazně dotována, dojde ke změnám 

možností čerpání dotačních titulů, tzn. např. ke změně: 

- výše celkové dotační podpory přiřazené danému programu,  

- maximálně alokované výše dotační podpory na jeden podnik či 

- podílu, kterým se podnik na pořízení aktiva, resp. úhradě nákladů musí 

podílet). 
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Závěrem této subkapitoly lze uvést, že srovnání přímé konkurence vycházející 

z historicky dosahovaných výší ukazatele rentability celkového kapitálu, resp. výše 

bilanční sumy, může přinášet značná zkreslení a v případě dotačně podporovaného 

odvětví by tak tyto parametry neměly představovat stěžejní východisko pro porovnání 

konkurenčních podniků vystupujících na relevantním trhu. V rámci strategické 

analýzy by však nad rámec standardně obsažených analýz měl být proveden i průzkum 

dostupnosti dotační podpory za minulá období, stejně jako výhled dostupnosti tohoto 

zdroje financování pro období nadcházející datu ocenění. 

4.2 Finanční analýza 

Smyslem provedení finanční analýzy v rámci procesu ocenění podniku je, mimo jiné, 

zhodnocení jeho dosavadního finančního hospodaření. Externí uživatelé účetních 

informací jsou v dispozici vstupními daty pro prováděnou finanční analýzu často 

omezeni pouze na rozsah veřejně dostupných informací, které jsou v tomto případě 

představovány účetními závěrkami podniků. Podklady pro ocenění podniku by však 

měly zdroje dostupné externím uživatelům informačně převyšovat; nezbytným 

východiskem by tak měly být i informace obvykle z veřejných zdrojů nedostupné.  

Informace takového charakteru však subjektu provádějícímu ocenění nebývají 

předkládány na základě vlastní inciativy představitelů oceňovaného podniku – pro 

jejich obdržení musí zpravidla dojít k jejich explicitnímu vyžádání. Zde je záhodno 

zdůraznit význam rozsahu a podrobnosti odborníkem vyžádaných, resp. podnikem 

poskytnutých podkladů, na výsledné ocenění podniku – bez dostupnosti informací 

interního charakteru totiž může docházet ke zkreslení dílčích závěrů finanční analýzy 

a nesprávnému vyhodnocení možných příležitostí a rizik, což může v konečném 

důsledku vést i k volbě metody ocenění podniku, která neodpovídá reálným 

výsledkům jeho dosavadního hospodaření.  

Přesto, že použití vstupních dat na úrovni externě dostupných zdrojů nemusí nutně 

přinášet zkreslení veškerých dílčích výsledků finanční analýzy, pro komplexnost výčtu 

možných dopadů bude v následujících subkapitolách poskytnut komentář jak 

k horizontální a vertikální analýze rozvahy a výkazu zisku a ztráty, tak k jednotlivým 

skupinám poměrových ukazatelů. Závěrem bude krátce pojednáno o dopadech 

předmětných zkreslení na komplexní modely užívané pro hodnocení finančního zdraví 

oceňovaného podniku. 
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4.2.1 Analýza rozvahy 

Rozvaha, jakožto stavový typ výkazu, reflektuje na aktivní straně bilance účetní 

brutto, resp. netto hodnoty jednotlivých kategorií aktiv nacházejících se ve vlastnictví 

podniku, a to vždy k poslednímu dni účetního období; pasivní strana rozvahy pak 

vyobrazuje způsob financování předmětných aktiv ke stejnému datu. Jak bylo uvedeno 

na předchozích stránkách, účetní zobrazení dotací způsobuje zkreslení na obou 

stranách bilance – právě identifikaci možných dopadů těchto zkreslení na analýzu 

rozvahy budou věnovány následující řádky. 

Analýza aktivní strany bilance 

Prvně bude přistoupeno k výkladu možných zkreslení z pohledu aktivní strany 

rozvahy podniku, přičemž analyzovány budou simultánně jak horizontální, 

tak vertikální dopady účtování o dotacích. Jak již bylo popsáno v rámci kapitoly 

věnující se popisu zobrazení dotační podpory v účetních výkazech podniku, v případě 

přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva (a to ať už se jedná o pořízení 

dlouhodobé hmotného aktiva, dlouhodobého nehmotného aktiva či technického 

zhodnocení) dochází ke snížení pořizovací ceny tohoto aktiva právě o výši obdržené 

dotace. Dopad účetního zachycení dotace na pořízení dlouhodobého aktiva na účetní 

hodnotu předmětného aktiva je rekapitulován následujícím schématem. 

Schéma č. 13:Dopad dotace na pořízení dlouhodobého aktiva na účetní brutto hodnotu 

tohoto aktiva 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva tedy dochází 

k podhodnocení brutto i netto hodnoty dlouhodobého (ne)hmotného majetku, 

čímž zároveň dochází ke zkreslení účetních hodnot na úrovni celkových aktiv; 

účetní zachycení dotace na pořízení dlouhodobého aktiva tak zprostředkovaně 

způsobuje i zkreslení struktury bilanční sumy – poměr dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech je v důsledku výše uvedeného podhodnocen.  
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Právě identifikovaná zkreslení následně přetrvávají po celou dobu evidence aktiva, 

jehož koupě byla dotačně podpořena. Popsaná situace bude pro názornost ilustrována 

následujícím příkladem. 

Příklad 10: Zkreslení aktivní strany bilance – horizontální i vertikální dopad 

(vlastní zpracování) 

Výrobní podnik obdržel k 1. 1. 2014 příslib dotace na pořízení automatizované 

výrobní linky ve výši 50 % pořizovací ceny. Jakožto nezbytná součást výrobní 

činnosti byla v podniku tato linka využívána již v předcházejících letech – podnik 

původní linku pořídil k 1. 1. 2004 za 10 mil. Kč a vzhledem k odhadu délky 

využitelnosti linky a k datu pořízení provedeného odhadu struktury výše výnosů 

z výrobní linky plynoucích se podnik rozhodl toto aktivum odpisovat lineárně po dobu 

10 let (odpisování bylo zahájeno ihned v měsíci zařazení aktiva do užívání, tj. v lednu 

roku 2004).  

Následující tabulka uvádí odpisový plán původní výrobní linky. 

Tabulka č. 18: Odpisový plán původní výrobní linky 

Rok 

Účetní netto 

hodnota 

na začátku roku 

[tis. Kč] 

Roční odpis 

[tis. Kč] 

Účetní netto hodnota na konci 

roku [tis. Kč] 

 

2004 10 000 1 000 9 000  

2005 9 000 1 000 8 000  

2006 8 000 1 000 7 000  

2007 7 000 1 000 6 000  

2008 6 000 1 000 5 000  

2009 5 000 1 000 4 000  

2010 4 000 1 000 3 000  

2011 3 000 1 000 2 000  

2012 2 000 1 000 1 000  

2013 1 000 1 000 0  

Celkem: - 10 000 -  

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedeného odpisového plánu, v průběhu odpisování výrobní linky 
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docházelo k rovnoměrnému snižování účetní netto hodnoty této linky v čase. 

Jelikož nenastaly žádné okolnosti vedoucí ke korekci účetní brutto hodnoty13 tohoto 

aktiva, brutto hodnota výrobní linky byla v průběhu let 2004-2013 vykazována 

v neměnné výši 10 mil. Kč. 

K provozování své činnosti podnik v průběhu vymezených let evidoval i oběžná 

aktiva nezbytná pro jeho výrobní činnost. S ohledem na nastavení dodavatelsko-

odběratelských vztahů a způsob realizace sjednaných zakázek se hodnota v podniku 

vázaných oběžných aktiv v průběhu let neměnila (zde se jednalo o zásoby v podobě 

materiálu v účetní brutto i netto hodnotě 1 mil. Kč a krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů v brutto i netto hodnotě 500 tis. Kč). Vzhledem k zakázkové 

výrobě a snaze podniku o finalizaci zakázek před koncem každého účetního období 

(tj. 31. 12. příslušného roku) byl objem nedokončené výroby každoročně nulový; další 

oběžná aktiva nebyla podnikem evidována. Shrnutí vstupních údajů o oběžných 

aktivech podniku: 

- Účetní brutto i netto hodnota zásob: 1 mil. Kč, 

- Účetní brutto i netto hodnota krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů: 

500 tis. Kč. 

V rámci dlouhodobého majetku byla dále vykazována i další aktiva podniku – jednalo 

se o software v účetní brutto hodnotě 500 tis. Kč s dobou odpisu 5 let a samostatné 

movité věci nezbytné pro výrobu v účetní brutto hodnotě 3 mil. Kč, jejichž doba 

účetního odpisování činila rovněž 5 let. Pro zjednodušení bude uvažováno, že veškerá 

právě uvedená aktiva byla pořízena, stejně jako původní výrobní linka, 1. 1. 2004 a od 

té doby byla pravidelně obnovována v pětiletém cyklu. Podnik v uvedených letech 

neevidoval žádná další aktiva. Shrnutí východisek pro kalkulace týkající se dalších 

aktiv podniku zařazených do užívání k 1. 1. 2004 s pravidelnou pětiletou obnovou: 

- Software: účetní brutto hodnota 500 tis. Kč, 

- Samostatné movité věci: účetní brutto hodnota 3 mil. Kč. 

                                                      

13 Např. v podobě vykázání opravné položky či přecenění aktiva na reálnou hodnotu. 
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Na základě výše uvedených informací lze sestavit vývoj bilanční sumy podniku 

od roku 2004 do roku 2018. Vývoj bilanční sumy a účetních brutto i netto hodnot 

jednotlivých majetkových položek podniku je přílohou této diplomové práce.  

V následujícím grafu je na základě dosažených dat demonstrován vývoj bilanční 

sumy za uvedené období, stejně jako vývoj proporce brutto účetní hodnoty výrobní 

linky na celkové brutto účetní hodnotě aktiv, resp. vývoj proporce netto účetní 

hodnoty výrobní linky na celkové netto účetní hodnotě aktiv. 

Graf č. 2: Horizontální a vertikální vývoj účetních hodnot výrobní linky 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

K popisu horizontálního vývoje bilanční sumy lze na základě výše uvedeného grafu 

uvést, že mezi roky 2013 a 2014 podnik zaznamenal výrazné snížení hodnoty 

celkových aktiv na úrovni účetních brutto hodnot. Toto lze, vzhledem ke stálosti účetní 

brutto hodnoty, ve které jsou vykazována ostatní aktiva podniku, v plné výši připisovat 

výši dotace, která byla podnikem obdržena za účelem částečné (50 %) kompenzace 

pořizovacích nákladů vztahujících se k výrobní lince. Skutečnost se dále projevila 

i ve výši netto účetní hodnoty výrobní linky v jednotlivých letech, která se meziročně – 

při neměnném způsobu kalkulace roční výše odpisů – v absolutním vyjádření snižuje 

s poloviční rychlostí (odpisy jsou kalkulovány z 50 % pořizovací ceny výrobní linky).  
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V rámci popisu vertikálního vývoje aktivní strany bilance podniku bude pozornost 

soustředěna na vývoj relativního zastoupení brutto, resp. netto hodnoty výrobní linky 

na brutto, resp. netto hodnotě celkových aktiv. Změna na úrovni těchto ukazatelů 

nastala rovněž v roce 2014, od kterého relativní zastoupení brutto hodnoty výrobní 

linky na brutto hodnotě celkových aktiv činí 50 % (oproti cca 67 % dosahovaných 

v předcházejících letech).  

Nejdynamičtějším vývojem pak ve sledovaném období procházel podíl, v němž 

je zastoupena netto hodnota výrobní linky na netto hodnotě bilanční sumy podniku. 

V rámci tohoto ukazatele totiž ke zkreslení dochází nejen vlivem přijaté dotace; další 

zdroje zkreslení přináší pětiletý odpis softwaru a samostatných movitých věcí 

evidovaných v rámci dlouhodobého majetku, vlivem něhož dochází k rychlejšímu 

přenosu části hodnoty právě vymezeného dlouhodobého majetku do nákladů 

jednotlivých účetních období. Právě uvedenou skutečností si lze vykládat od roku 2004 

do roku 2008, a dále pak od roku 2014 do roku 2018, zvyšující se hodnotu tohoto 

relativního poměru. Pro roky 2008 až 2013 pak platí, že korekce výrobní linky 

již dominují výši korekcí zaznamenaných na celopodnikové úrovni a hodnota 

relativního zastoupení netto hodnoty výrobní linky na netto hodnotě celkových aktiv 

již dlouhodobě klesá. Tentýž cyklický průběh lze očekávat i pro období let 2019-2023.  

Jak již bylo uvedeno, výrobní linka představuje pro podnik (nejen) z pohledu výše 

bilanční sumy stěžejní aktivum a změnou absolutní výše účetní brutto hodnoty tohoto 

aktiva tak dochází ke značným zkreslením struktury majetku společnosti vykazované 

v rámci její rozvahy, což bylo demonstrováno i výše uvedeným grafickým 

vyobrazením. 

Závěrem uvedeného příkladu lze říci, že přesto, že výrobní podmínky analyzovaného 

podniku se v průběhu sledovaného období, tj. let 2004-2018 nikterak nezměnily, 

na základě účetních výkazů může jejich méně informovaný uživatel dospět k závěru, 

že podniku se daří generovat předmětné výsledky hospodaření s užitím menšího 

objemu kapitálu, který je do podniku zainvestován. Snížením pořizovací ceny 

pro podnik hodnotově stěžejního aktiva dochází rovněž k „umělé“ změně struktury 

aktivní strany bilance, a to ve prospěch oběžných aktiv podniku. 
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Po zanalyzovaní dopadů na aktivní stranu bilance v případě přijetí dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva bude dále pozornost zaměřena na další možné projevy účtování 

o dotacích na bilanční sumu. Jednou z možných situací je evidence příslibu dotace, tj.  

případ, kdy: 

- podnik splnil veškeré podmínky čerpání dotační podpory spojené se vznikem 

nezpochybnitelného nároku na dotaci, avšak  

- k datu účetní závěrky nebyla podniku přislíbená dotace obdržena, a proto je 

v účetnictví evidována v rámci pohledávek.  

V případě evidence příslibu dotace nastává při provádění analýzy aktiv zkreslení 

v důsledku klamavého zařazení předmětné pohledávky v rámci jednotlivých kategorií 

aktiv – zatímco aktivum, jehož pořízení je dotačně podpořeno, má zpravidla 

dlouhodobý charakter, pohledávka z titulu příslibu dotace mívá charakter krátkodobý.  

Schéma č. 14: Dopady evidence příslibu dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

v rámci oběžných aktiv 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud je dotace určena na úhradu provozních, resp. finančních nákladů, záleží 

pak na délce období, po které bude přijatá dotace do výsledku hospodaření podniku 

alokována – dotace tak může mít jak dlouhodobý, tak krátkodobý charakter. 

Problematicky se v případě evidence příslibu na poskytnutí dotace jeví i zpravidla 

jednorázové vykázání této položky, se kterým se pojí výkyv pozorovatelný ve vývoji 

hodnoty pohledávek.  

V souvislosti se zapojením podniku do procesu očekávaného přijetí, resp. čerpání 

dotace by dále při vertikální ani horizontální analýze nemělo na aktivní straně bilance 

docházet k dalším, dříve nepopsaným zkreslením. 

Podhodnocení výše 
dlouhodobých aktiv

Nadhodnocení výše 
oběžných aktiv
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Analýza pasivní strany bilance 

Při pohledu na pasivní stranu bilance lze identifikovat hned několik možných dopadů 

účtování o dotační podpoře, přičemž pro účely finanční analýzy podniku lze za 

nejvýznamnější zdroje možných zkreslení považovat výsledek hospodaření za účetní 

období, příp. výsledek hospodaření minulých let, který je ovlivňován alokací 

dotační podpory všech dříve vymezených typů. S ohledem na vazbu výsledku 

hospodaření na výkaz zisku a ztráty budou tyto dopady dopodrobna analyzovány 

v nadcházející subkapitole, zatímco na tomto místě bude pozornost zaměřena na další 

z možných dopadů účtování o dotační podpoře na strukturu zdrojů financování a její 

vývoj v čase.  

Zde lze upozornit zejména na evidenci obdržené, k datu účetní závěrky však 

nealokované výše dotace, evidované v rámci závazků podniku; výše tohoto závazku 

se vyvíjí v souladu s postupným přiřazováním dotace předmětným nákladům 

vykázaných v jednotlivých účetních obdobích – snížení závazku tedy probíhá právě 

oproti vykázání ostatních provozních, resp. finančních výnosů ovlivňujících výsledek 

hospodaření předmětného účetního období. 

4.2.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

V předcházející subkapitole byla nastíněna vazba dopadů spojených s vykázáním 

dotační podpory na výsledek hospodaření, resp. výsledek hospodaření minulých let; 

v této kapitole budou postupně popsány dílčí zdroje těchto výsledných zkreslení. Pro 

přehlednost budou nejprve analyzovány možné dopady v provozní části výsledku 

hospodaření, dále bude přistoupeno k analýze jeho finanční části. 

Provozní výsledek hospodaření 

Bude-li kopírováno uspořádání položek výkazu zisku a ztráty uvedené v Příloze č. 2 

k vyhlášce č. 500/2002 Sb,14, pozornost bude prvně zaměřena na tržby podniku. 

Přesto, že v úvodu této práce bylo uvedeno, že přijetí dotace může být i klíčovým 

                                                      

14 Jak již bylo uvedeno, Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., tj. Uspořádání a označování položek 

výkazu zisku a ztráty – druhové členění, je – stejně jako Příloha č. 1 k téže vyhlášce, tj. Uspořádání 

a označování položek rozvahy – přílohou této diplomové práce. 
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předpokladem samotného zahájení ekonomické činnosti či investiční akce, z účetního 

pohledu přímá vazba mezi obdrženou dotací a tržbami podniku neexistuje. Totéž 

potvrzuje i následující citace doktorky Honkové, pocházející z jejího pojednání 

zaměřeného na problematiku účtování bezúplatných plnění, v rámci kterého je 

uvedeno, že „Dotace na provozní náklady nemají vliv na ocenění zásob výrobků 

či nedokončené výroby a není možno je také účtovat jako dotace k tržbám, proto 

poskytování dotací nesouvisí s objemem realizovaných výnosů“ (Honková, 2014).  

Způsob účetního zachycení jednotlivých typů dotací byl již vymezen, možné dopady 

na provozní část výsledku hospodaření jsou rekapitulovány následujícím schématem. 

Schéma č. 15: Dopad účtování o dotacích na provozní výsledek hospodaření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Přesto, že jsou dotace určeny ke kompenzaci specificky vymezených nákladů, v rámci 

provozní části výsledku hospodaření jsou tyto vykázány výhradně v rámci dvou 

položek, kterými jsou: 

- V případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého, účetně odpisovaného 

aktiva odpisy a 

- Ostatní provozní výnosy, v rámci nichž dochází k vykazování alokované výše 

dotací určených k částečné kompenzaci nákladů vznikajících v provozní 

oblasti. 

Přesto, že vykázáním dotace v rámci ostatních provozních výnosů nedochází ke 

zkreslení výše jednotlivých nákladových položek vykazovaných v rámci provozní 

sekce výkazu zisku a ztráty, na úrovni absolutní výše provozního výsledku jsou již 

známky nadhodnocení v důsledku přijaté dotace zřejmé. 

Pro účely další analýzy vstupních dat lze proto považovat za vhodné zabývat se 

obsahovou náplní položky ostatní provozní výnosy. Ta v sobě z titulu účetního 
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vykázání dotací může obsahovat alokovanou výši dotačních titulů uvedených 

k částečné kompenzaci zejména následujících nákladových položek: 

- Výkonová spotřeba, 

- Osobní náklady,  

a to v obdobích, ve kterých dojde ke vzniku nákladů, k jejichž (částečné) úhradě je 

dotace poskytována. V předmětných obdobích tak – za jinak nezměněných podmínek 

– dochází nejen k nárůstu výše ostatních provozních výnosů podniku, ale i k výkyvu 

výše této položky pozorovatelného v rámci sledované časové řady. Zde je vhodné 

připomenout, že v rámci ostatních provozních nákladů nedochází výhradně 

k zúčtování dotací – v rámci této položky se dále účtuje o: 

- Darech přijatých v provozní oblasti 

- Smluvních pokutách a úrocích z prodlení, 

- Výnosech z postoupených a odepsaných pohledávek,  

- Inventarizačních rozdílech,  

- Pojistných plněních a  

- Mimořádných provozních výnosech. 

Při hodnocení historicky dosahované výše ostatních provozních výnosů je tedy 

nezbytné zabývat se jejich strukturou, resp. identifikací výše těchto výnosů 

vykázaných v důsledku alokace dotace v minulých obdobích. 

Dotačně podpořeným pořízením dlouhodobého majetku se podnik zavazuje k výpočtu 

výše odpisů z pořizovací ceny snížené o výši dotace. Jelikož právě pořizovací cena 

je v případě odpisovaných dlouhodobých aktiv klíčovým determinantem výše jejich 

odpisů, odpisy neodráží skutečnou úroveň nákladů, jež by měly být výnosům 

jednotlivých období na základě ekonomické podstaty přiřazeny, v důsledku čehož je 

tak lze považovat za podhodnocené. Právě uvedené lze demonstrovat na následujícím 

grafu, který je sestaven na základě východisek uvedených v příkladu 10. 
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Graf č. 3: Vývoj výše odpisů; sestaveno na základě příkladu 10 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, odpisy výrobní linky, jejíž koupě byla dotačně 

podpořena, podávají od roku 2014 zkreslený pohled o výši nákladů, které by v podobě 

odpisů měly být přiřazovány výnosům předmětných období. Zkreslení tohoto 

charakteru v podniku přitom přetrvává po celou dobu účetního odpisování dotačně 

podpořených aktiv. 

Finanční výsledek hospodaření 

V souvislosti s dotační podporou mohou v rámci finančního výsledku hospodaření 

figurovat dotace na úhradu finančních nákladů, typicky zachycené v ostatních 

finančních výnosech. Stejně jako v případě ostatních provozních výnosů tedy 

i v případě této výnosové položky vyvstává potřeba zjištění výše předmětné výnosové 

položky v jednotlivých obdobích. 

Přesto, že výčet možných zdrojů zkreslení zaznamenaných v rámci výkazu zisku 

a ztráty končí jeho finanční částí, je zřejmé, že předmětná zkreslení se následně 

promítají i do celkových výsledků hospodaření jednotlivých účetních období. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N - odpisy ostatních dlouhodobých aktiv N - odpisy výrobní linky



58 

 

4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů bude pro přehlednost rozdělena do pěti kategorií, 

kterými jsou: 

- Rentabilita, 

- Zadluženost a finanční stabilita, 

- Likvidita 

- Aktivita a  

- Ukazatele založené na informacích z kapitálového trhu. 

Pro každou z výše uvedených kategorií bude vybráno několik stěžejních 

reprezentantů, u nichž bude upozorněno na projevy zkreslení aplikace české účetní 

úpravy týkající se dotací.  

Úvodem této subkapitoly je záhodno uvést, že identifikace dopadů na výslednou 

hodnotu je komentována v kontextu dopadu účtování o dotaci na absolutní hodnoty 

jednotlivých ukazatelů – tzn. že například v případě ukazatele doby splácení 

celkových dluhů bude vlivem dále uvedených faktorů konstatováno podhodnocení 

výsledné hodnoty tohoto ukazatele, přičemž nižší hodnota může být v tomto případě 

vnímána spíše pozitivně.  

Rentabilita 

První hodnocenou oblastí analýzy poměrových ukazatelů bude výnosnost do podniku 

vloženého kapitálu, všeobecně poměřující zisk podniku s prostředky, které byly 

do podniku investovány. S ohledem na variabilitu možné konstrukce ukazatelů 

rentability může v této oblasti docházet ke zkreslení hodnot dosažených na základě 

účetnictvím prezentovaných výsledků podniku hned z několika důvodů.  

Pro vymezení problematiky byly vybrány následující ukazatele výnosnosti:  

- Rentabilita celkového kapitálu (dále také „RCK“),  

- Rentabilita vlastního kapitálu (dále také „RVK“) a  

- Rentabilita tržeb (dále také „RT“).  

Následující tabulka uvádí metodiku výpočtu těchto ukazatelů, aby následně mohl být 

proveden popis možných zdrojů zkreslení jejich výsledné hodnoty. 



59 

 

Tabulka č. 19: Metodika výpočtu hodnoty ukazatelů rentability 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Rentabilita celkového kapitálu 
zisk před úroky a zdaněním

aktiva
 

Rentabilita vlastního kapitálu 
zisk po zdanění

vlastní kapitál
 

Rentabilita tržeb 
zisk před úroky a zdaněním

tržby
 

Zdroj: (Grünwald, Holečková; 2006); vlastní zpracování 

Jak vyplývá z podstaty veškerých právě jmenovaných ukazatelů, tyto se zabývají 

souměřením dosažených výsledků hospodaření s předmětně vymezenou vztahovou 

základnou. Ať už se jedná o zisk před úroky a zdaněním, nebo zisk po zdanění, 

do výpočtu vstupující hodnota čitatele představuje výsledek hospodaření po úpravě 

o odpisy, které lze v případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva označit 

za podhodnocené (výpočet výše odpisů totiž v těchto případech vychází z pořizovací 

ceny aktiva snížené o přijatou výši dotace), což zároveň implikuje nadhodnocení zisku 

na všech jeho výše uvedených úrovních.  

Schéma č. 16: Vliv dotací na zisk před úroky a zdaněním, resp. zisk po zdanění 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Bude-li dále pozornost zaměřena i na hodnocení dopadů přijetí dotace na vztahové 

veličiny jednotlivých, výše uvedených ukazatelů, lze diskutovat i celkový dopad 

vykázání dotace na tyto ukazatele. Jelikož v případě rentability celkového kapitálu 

dochází k souměření zisku před úroky a zdaněním s výší bilanční sumy, u které – 

v případě evidence dotačně podpořeného vlastnictví majetkových položek – dochází 

k jejímu podhodnocení, s odhlédnutím od vlivu dalších faktorů by bylo možné 
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celkovou efektivnost podniku na úrovni rentability celkového kapitálu vnímat jako 

nadhodnocenou.  

Schéma č. 17: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva na ukazatel 

RCK 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

K určitému zkreslení však dochází i při hodnocení rentability vlastního kapitálu, 

a to zprostředkovaně skrze výši výsledku hospodaření běžného účetního období, resp. 

výše výsledků hospodaření předcházejících účetních obdobích, které jsou součástí 

vlastního kapitálu a které tak v sobě implicitně zahrnují již popsaná zkreslení v podobě 

podhodnocení výše odpisů. Na výslednou hodnotu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu tak současně působí efekty protichůdných tendencí, a to: 

- Nadhodnocení zisku po zdanění (vedoucí v uvedeném případě k nadhodnocení 

výše výnosnosti vlastního kapitálu),  

- Nadhodnocení absolutní výše vlastního kapitálu (přinášející opačné tendence). 

V případě rentability vlastního kapitálu tedy záleží, který z uvedených faktorů bude 

mít na výslednou hodnotu ukazatele výraznější dopad. 

Schéma č. 18: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva na ukazatel 

RVK 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu si však vyžaduje i další komentář – v případě 

výpočtu hodnoty tohoto ukazatele dochází v rámci čitatele k úpravě výsledku 
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hospodaření běžného účetního období o nákladové úroky relevantní pro dané účetní 

období. Zde je proto na místě upozornit na další možný zdroj zkreslení, spočívající 

v případné dotaci na úhradu finančních nákladů, nejsou-li tyto účtovány jako součást 

pořizovací ceny aktiva. Jelikož jsou nákladové úroky vykázány v nižší než skutečné 

výši, opětovně dochází k umělému navyšování výsledné hodnoty rentability vlastního 

kapitálu. 

Pro úplnost lze doplnit komentář k možnému zkreslení ukazatele rentability tržeb 

poměřující zisk před úroky a zdaněním s tržbami podniku. Přesto, že možné dopady 

dotací na zisk před úroky a zdaněním již byly identifikovány, na místě je připomenout, 

že tyto vedou k nadhodnocení předmětně vymezeného výsledku hospodaření. Výše 

tržeb podniku by pak na základě předchozích komentářů měla být v přímé vazbě 

k dotaci indiferentní, z čehož vyplývá, že výsledný efekt přijetí dotace spočívá právě 

v nadhodnocení výnosnosti tržeb. 

Schéma č. 19: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva na ukazatel 

RT 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Předcházející odstavce byly věnovány zkreslením, ke kterým dochází v případě 

účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, 

příp. na pořízení technického zhodnocení. Jak již bylo uvedeno, podnik však může být 

i příjemcem dotace na úhradu provozních či finančních nákladů. Dopad evidence 

dotace na úhradu finančních nákladů se na úrovni zisku před úroky a zdaněním 

promítá pouze v případě, že by přijatou dotací docházelo ke kompenzaci jiných 

finančních nákladů než nákladových úroků – v takovém případě by docházelo 

k nadhodnocení zisku před úroky a zdaněním, zatímco v opačném případě by vykázání 

dotace nemělo na výši zisku žádný vliv.  

Nadhodno-
cení výše 
zisku před 

úroky a 
zdaněním

Bez vlivu
Nadhodno-

cení RT
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Schéma č. 20: Vliv dotací na úhradu finančních nákladů na zisk před úroky a zdaněním 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož se přijetí dotace na úhradu finančních nákladů přímo nepromítá do výše tržeb 

podniku, výslednou hodnotu ukazatele rentability tržeb lze v případě přijetí dotace 

na kompenzaci nákladových úroků považovat za plně vypovídající, zatímco v případě 

přijetí dotace na úhradu jiných finančních nákladů za nadhodnocenou.  

Schéma č. 21: Vliv dotací na úhradu finančních nákladů na RT 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Při hodnocení výsledků rentability celkového kapitálu je nutno přihlédnout 

k možným zkreslením výše bilanční sumy, která je v případě přijetí dotace na úhradu 

finančních nákladů zkreslena nadhodnocením výše výsledku hospodaření, resp. 

výsledku hospodaření minulých let. Možné dopady na hodnotu ukazatele RCK uvádí 

následující schéma. 

Schéma č. 22: Vliv dotací na úhradu finančních nákladů na RCK 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V případě rentability vlastního kapitálu pak dochází k nadhodnocení jak výše zisku 

po zdanění, tak výše vlastního kapitálu, v důsledku čehož nelze výsledný efekt 

na hodnotu předmětného ukazatele jednoznačně stanovit. 
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Schéma č. 23: Dopad účtování o dotaci na úhradu finančních nákladů na ukazatel RVK 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Konečně bude v rámci subkapitoly věnované podnikové rentabilitě pozornost 

věnována přijetí dotace na úhradu provozních nákladů, která se vzhledem 

ke způsobu jejího účetního zobrazení promítne v nadhodnocení výše výsledku 

hospodaření účetních období, ve kterých dochází k vynakládání nákladů, jejichž výše 

je obdrženou dotací (částečně) kompenzována. Při době alokace obdržené dotace 

přesahující jedno účetní období dochází dále i ke zkreslení výsledku hospodaření 

minulých let. S ohledem na právě uvedené lze v obdobích alokace dotační podpory 

očekávat nadhodnocení zisku před úroky a zdaněním a s ním provázené nadhodnocení 

výše ukazatele rentability celkového kapitálu i rentability tržeb. 

Schéma č. 24:Vliv dotace na úhradu provozních nákladů na RCK a RT 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V návaznosti na právě uvedené lze dále očekávat i nadhodnocení výše zisku 

po zdanění, které je při výpočtu hodnoty rentability vlastního kapitálu provázeno 

i nadhodnocením hodnoty vlastního kapitálu a celkový dopad na hodnotu tohoto 

ukazatele tak nelze jednoznačně stanovit. 

Schéma č. 25: Dopad účtování o dotaci na úhradu provozních nákladů na ukazatel 

RVK 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující tabulka rekapituluje možná zkreslení ukazatelů rentability, která mohou 

v důsledku přijetí dotace nastat. 

Tabulka č. 20: Zkreslení ukazatelů rentability 

Ukazatel Účel dotace Dopad na hodnotu ukazatele 

RCK 

Pořízení dl. aktiva Nadhodnocení 

Úhrada provozních nákladů Nadhodnocení  

Úhrada finančních nákladů 

Podhodnocení (v případě dotace na úhradu 

nákladových úroků) 

nebo 

Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

(v případě dotace na úhradu jiných 

finančních nákladů) 

RVK 

Pořízení dl. aktiva Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Úhrada provozních nákladů Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Úhrada finančních nákladů Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

RT 

Pořízení dl. aktiva Nadhodnocení  

Úhrada provozních nákladů Nadhodnocení  

Úhrada finančních nákladů 

Bez vlivu (v případě dotace na úhradu 

nákladových úroků) 

nebo 

Nadhodnocení (v případě dotace na úhradu 

jiných finančních nákladů) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zadluženost a finanční rovnováha 

Jelikož hodnotu podniku ovlivňuje nejen výnosnost do něj vložených prostředků, ale 

i riziko s vloženými prostředky spojené, další hodnocenou oblastí poměrových 

ukazatelů bude představovat zadluženost a s ní spojená finanční rovnováha podniku. 

Jakožto zástupce ukazatelů zadluženosti a finanční rovnováhy byla vybrána: 

- zadluženost celkového kapitálu (tj. ukazatel celkového rizika),  

- zadluženost vlastního kapitálu (tj. ukazatel vlastnického rizika),  

- úrokové krytí a  

- doba splácení dluhů.  

Metodika výpočtu hodnoty těchto ukazatelů je uvedena v následující tabulce. 



65 

 

Tabulka č. 21: Metodika výpočtu hodnoty ukazatelů zadluženosti a finanční stability 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Ukazatel celkového rizika 
CZ + ČRP

A
 

Zadluženost vlastního kapitálu 
CZ + ČRP

VK
 

Úrokové krytí 
zisk před úroky a zdaněním

 úroky
 

Doba splácení dluhů 
cizí kapitál − peněžní prostředky

provozní CF
 

Zdroj: (Grünwald, Holečková; 2006), (Mařík a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Jednotlivé zdroje zkreslení hodnot ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu vyplývají 

z již popsané, přijatou dotací pokřivené hodnoty bilanční sumy, která je vlivem přijetí 

dotace na pořízení dlouhodobých aktiv podhodnocená, čímž dochází i k nadhodnocení 

výsledné hodnoty ukazatele celkového rizika. Zde je nezbytné upozornit i na výši 

dotace, která byla k jednotlivým dnům provedených účetních závěrek doposud 

nealokována a zůstává tak evidována v rámci cizích zdrojů oceňovaného podniku. 

Tento zůstatek totiž nadhodnocuje výši cizího kapitálu, čímž je vymezení 

jednoznačného dopadu na ukazatel celkového rizika komplikován.  

Dotace na úhradu nákladů (ať už finančního či provozního charakteru) do výpočtu 

ukazatele celkového rizika vstupují nadhodnocenou výší bilanční sumy a na jeho 

hodnotu by tak přijatá dotace měla mít nadhodnocující vliv. V případě evidence 

nealokované výše dotační podpory lze však i v případě dotace na úhradu nákladů 

očekávat zkreslení výše cizích zdrojů – zkreslení dosažené nadhodnocením výše 

bilanční sumy tak i v tomto případě nemá jednoznačně identifikovatelný dopad. 
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Schéma č. 26: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva, resp. úhradu 

nákladů na ukazatel celkového rizika 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva, ale i přijetí dotace na úhradu 

nákladů, pak na úrovni zadluženosti vlastního kapitálu představuje určitý zdroj 

zkreslení vlastní kapitál, a to v podobě výsledku hospodaření běžného účetního 

období, příp. výsledku hospodaření minulých let, který je nadhodnocen buďto vlivem: 

- podhodnocení výše odpisů (v případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého 

aktiva) nebo  

- nadhodnocením ostatních finančních či provozních výnosů (v případě přijetí 

dotace na úhradu nákladů).  

Nadhodnocená výše vlastního kapitálu se následně projeví podhodnocením výše 

ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu. Zde lze opětovně vzpomenout i dopad 

případné evidence doposud nealokované výše dotační podpory, vyskytující se v rámci 

cizích zdrojů – tato způsobuje zdroj nadhodnocení ukazatele zadluženosti vlastního 

kapitálu. 

Schéma č. 27: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva, resp. úhradu 

nákladů na ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Bude-li pozornost zaměřena na ukazatel doby splácení dluhů, komentář bude 

směřovat k vlivu přijetí dotace na provozní výsledek hospodaření podniku, u kterého 

lze pozorovat nadhodnocení v podobě vykázání nižší než ekonomické realitě 

Případné 
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cení výše 

bilanční sumy
?
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odpovídající výše odpisů dlouhodobých aktiv (to v případě přijetí dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva), resp. podhodnocení výše provozních nákladů (v případě přijetí 

dotace na úhradu provozních nákladů). Na úrovni cash flow jsou však právě uvedené 

vlivy v případě dotace na pořízení dlouhodobého aktiva eliminovány, jelikož náklady 

v podobě odpisů jsou při sestavování peněžních toků v plné výši kompenzovány. 

V případě analýzy doby splácení dluhů je tak nezbytné posuzovat zvlášť dopady 

dotace na pořízení dlouhodobého aktiva a dopady dotace určené na úhradu nákladů.  

Z pohledu ocenění je pak dále nezbytné zabývat se i alternativním zdrojem, ze kterého 

by byla úhrada předmětných výdajů uskutečňována – v případě absence dotační 

podpory by totiž podnik musel daný objem finančních prostředků zajistit buďto 

z vlastních zdrojů nebo přistoupit k financování investičního výdaje prostřednictvím 

zpravidla úročeného cizího kapitálu. Alternativu způsobu financování v případě 

absence dotační podpory je nezbytné následně zvážit i v případě: 

- analýzy struktury financování za minulá období, 

- výpočtu nákladů do podniku investovaného kapitálu či 

- výpočtu současné hodnoty daňových štítů, tj. vymezení hodnoty tvořené 

zapojením úročeného cizího kapitálu. 

Nezbytné je rozlišovat i mezi dopady přijetí dotace na úhradu jednorázových nákladů 

a dopady účetního zobrazení dotace na úhradu dlouhodobě vynakládaných nákladů, 

resp. dotace určené k částečné kompenzaci odpisů dlouhodobého aktiva. V případě 

kladného zůstatku nealokované výše dotační podpory na úhradu nákladů může vliv 

nadhodnocení cizího kapitálu převýšit nadhodnocení provozního peněžního toku 

a výsledný efekt na hodnotu ukazatele doby splácení dluhů tak nelze jednoznačně 

stanovit. 

Schéma č. 28: Dopad účtování o dotaci na úhradu nákladů na dobu splácení dluhů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Následuje identifikace dopadů evidence dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

na dobu splácení dluhů.  

Schéma č. 29: Dopad účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva na dobu 

splácení dluhů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož výše peněžních prostředků nebývá přijetím dotace na úhradu jednorázových 

nákladů dlouhodobě ovlivněna, zatímco cizí zdroje mohou být nadhodnoceny, 

absolutní hodnota ukazatele doby splácení dluhů je v takovém případě podhodnocena, 

což vede k pozitivnějšímu vnímání výsledků poskytovaných na základě výhradního 

použití účetních dat v porovnání s výsledky, které by byly dosaženy zachycením 

ekonomické podstaty. Zde je zároveň nezbytné upozornit na inkaso peněžních 

prostředků ve výši schválené dotační podpory, které má na cash flow podniku 

pozitivní, avšak jednorázový vliv.  

Zbývá poskytnout komentář k možným zkreslení, ke kterým vlivem účtování o dotaci 

může dojít v případě ukazatele úrokového krytí poměřujícího: 

- zisk před úroky a zdaněním a 

- úroky, které jsou v daném období podnikem účetně vykázány.  

Příčiny vedoucí k nadhodnocení výše zisku před úroky a zdaněním již byly 

diskutovány, nyní proto bude pozornost zaměřena na vztahovou základnu 

předmětného ukazatele, tj. na nákladové úroky. Pokud je dotačně podpořena úhrada 

úroků podniku, dochází tím k podhodnocení jejich výše, což umocňuje dopad 

nadhodnocení ukazatele úrokového krytí zaznamenaný v důsledku nadhodnocení 

zisku před úroky a zdaněním.  

Případné 
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Schéma č. 30: Dopad účtování o dotaci na úhradu finančních nákladů na ukazatel 

úrokového krytí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka rekapituluje dopady účetního zachycení dotační podpory na 

výsledky poměrových ukazatelů zadluženosti a finanční stability, založené 

na informacích uvedených v účetních výkazech oceňovaného podniku. Je však 

záhodno upozornit, že hodnocení předmětných ukazatelů by mělo být komplexní, tzn. 

že oceňovatel by měl při výsledném hodnocení této oblasti vyjma výše uvedených 

oblastí uvažovat i dopady alternativního způsobu financování v případě, kdy by 

dotační podpora nebyla obdržena. 

Tabulka č. 22: Zkreslení ukazatelů zadluženosti a finanční stability 

Ukazatel Dopad na hodnotu ukazatele 

Zadluženost celkového kapitálu Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Zadluženost vlastního kapitálu Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Úrokové krytí Nadhodnocení 

Doba splácení dluhů 

Nadhodnocení či podhodnocení (v případě dotace na 

úhradu nákladů) 

nebo 

nadhodnocení (v případě dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva, pokud je evidována 

nealokovaná výše dotace) 

nebo 

bez vlivu (v případě dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva, pokud není evidována 

nealokovaná výše dotace) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Likvidita 

Schopnost podniku dostát jeho splatným závazkům je jedním z předpokladů jeho 

existence v delším časovém období – analýze platební schopnosti je tak vyhrazena 

celá kategorie poměrových ukazatelů, které analyzují oblast likvidity různých úrovní 

prostřednictvím poměřování (vybraných částí) oběžných aktiv s krátkodobými pasivy. 

Způsob výpočtu vybraných ukazatelů likvidity je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 23: Metodika výpočtu hodnoty ukazatelů likvidity 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Běžná likvidita 
oběžná aktiva

krátkodobý cizí kapitál
 

Pohotová likvidita 
krátkodobé pohledávky + finanční majetek

krátkodobý cizí kapitál
 

Peněžní likvidita 
finanční majetek

krátkodobý cizí kapitál
 

Zdroj: (Grünwald, Holečková; 2006); vlastní zpracování 

Oblast likvidity lze, s ohledem na východisko jejích jednotlivých ukazatelů spočívající 

v oběžných aktivech, resp. závazcích krátkodobého charakteru, považovat za oblast, 

v rámci níž aplikace platné české účetní úpravy přináší relativně jednotné zdroje 

zkreslení. V obdobích, ve kterých je evidována pohledávka z titulu příslibu dotační 

podpory se tato projeví zpravidla jednorázovým nárůstem hodnoty krátkodobých 

pohledávek, což pozitivně ovlivňuje hodnotu běžné a pohotové likvidity.  

Schéma č. 31: Vliv evidence příslibu dotační podpory na výši běžné a pohotové 

likvidity 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výše krátkodobého cizího kapitálu pak může být nadhodnocena doposud 

nealokovanou výší dotační podpory, jelikož zůstatek dotační podpory je vždy 

považován za závazek krátkodobého charakteru. V takovém případě nadhodnocení 

výše krátkodobého cizího kapitálu vytváří tlak na podhodnocení výsledné hodnoty 

peněžní likvidity.  

Nadhodnocení výše krátkodobých 
pohledávek

Nadhodnocení výše ukazatele běžné 
a pohotové likvidity
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V případě běžné a pohotové likvidity pak záleží na vlivu, který při kalkulaci výše 

těchto poměrových ukazatelů převáží (možné je podhodnocení i nadhodnocení hodnot 

těchto úrovní likvidity).  

Závěrem této subkapitoly lze doplnit, že zatímco závazek spojený s dotační podporou 

může být v oceňovaném podniku evidován i po několik účetních období, pohledávka 

z titulu přislíbené, avšak k datu účetní závěrky neobdržené výše dotace má v případě 

jednotlivých dotačních titulů zpravidla jednorázový charakter. Možné dopady účetního 

zobrazení dotací v kontextu ukazatelů likvidity jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 24: Zkreslení ukazatelů likvidity 

Ukazatel Dopad na hodnotu ukazatele 

Běžná likvidita Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Pohotová likvidita Možné je nadhodnocení i podhodnocení 

Peněžní likvidita 

Podhodnocení (v případě evidence nealokované výše dotace 

v krátkodobých závazcích) 

nebo 

bez vlivu (v ostatních případech) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při hodnocení ukazatelů likvidity by však nad rámec právě uvedených dopadů měly 

být – pro případ, kdy by podnik dotační podporu neobdržel – uvažovány i dopady 

alternativních zdrojů financování činnosti podniku. 

Aktivita  

Další z kategorií poměrových ukazatelů představují ukazatelé aktivity, které budou 

prezentovány: 

- dobou obratu celkových aktiv,  

- dobou obratu zásob, 

- průměrnou dobou splatnosti krátkodobých pohledávek a  

- průměrnou dobou splatnosti krátkodobých závazků,  

jelikož právě tyto ukazatelé vypovídají o schopnosti podniku generovat výkony 

v podmínkách vybavenosti podniku jednotlivými kategoriemi bilančních položek. Pro 
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názornost bude i v případě jednotlivých ukazatelů aktivity nejprve uveden způsob 

výpočtu jejich hodnoty, aby následně mohla být provedena diskuze možných zkreslení 

jimi dosahovaných výsledků. 

Tabulka č. 25: Metodika výpočtu hodnoty ukazatelů aktivity 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Doba obratu celkových aktiv 
A

tržby/365
 

Doba obratu zásob 
zásoby

tržby/365
 

Průměrná doba splatnosti  

krátkodobých pohledávek 

krátkodobé pohledávky

tržby/365
 

Průměrná doba splatnosti  

krátkodobých závazků 

krátkodobé závazky

hodnota nákupu15/365
 

Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Výše doby obratu celkových aktiv poměřující aktiva k denním tržbám podniku může 

být, v případě přijetí dotace na pořízení aktiva, v důsledku snížení jeho pořizovací 

ceny právě o výši dotace, podhodnocena – uživatelé účetních výkazů bez přístupu 

k interním informacím se tak mohou mylně domnívat, že intenzita využívání majetku 

podniku je vyšší než skutečná.  

Schéma č. 32: Vliv dotací na dobu obratu celkových aktiv 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož dotace bývají poskytovány právě na pořízení dlouhodobého majetku, 

umocnění dosaženého zkreslení nastává na úrovni doby obratu dlouhodobého 

hmotného majetku, poměřujícího dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně 

s denními tržbami. 

                                                      

15 Za hodnotu nákupu budou dále považovány náklady na prodané zboží zvýšené o výkonovou spotřebu. 

Podhodnocení výše bilanční sumy
Podhodnocení doby obratu celkových 

aktiv
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Zkreslení na úrovni doby obratu celkových aktiv však může nastat i v důsledku 

vykázání dotační podpory na úhradu nákladů, a to zprostředkovaně skrze 

nadhodnocení výsledku hospodaření, resp. výsledku hospodaření minulých let. Právě 

uvedená zkreslení výsledku nadhodnocují výsledek hospodaření, a tím i ovlivňují výši 

bilanční sumy. 

Ostatních, výše jmenovaných ukazatelů aktivity se přijetí dotace nijak nedotýká 

a při výpočtu doby obratu zásob a průměrné doby splatnosti krátkodobých 

pohledávek tedy před samotným výpočtem hodnoty těchto ukazatelů nevzniká potřeba 

úpravy vstupních parametrů. Výjimku představují v případě průměrné doby 

splatnosti krátkodobých pohledávek pouze pohledávky evidované z titulu 

přislíbené, avšak doposud neobdržené výše dotačních prostředků – pohledávka tohoto 

charakteru pak způsobuje nadhodnocení předmětného ukazatele.  

Schéma č. 33: Vliv evidence příslibu dotační podpory na průměrnou dobu splatnosti 

krátkodobých pohledávek 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na úrovni průměrné doby splatnosti krátkodobých závazků pak může docházet 

k nadhodnocení ukazatele v důsledku evidence dotace, která má být do výsledku 

hospodaření alokována v nadcházejících účetních období. Možná zkreslení 

jednotlivých ukazatelů aktivity jsou rekapitulována následující tabulkou. 

Nadhodnocení výše krátkodobých 
pohledávek

Nadhodnocení průměrné doby 
splatnosti krátkodobých pohledávek
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Tabulka č. 26: Zkreslení ukazatelů aktivity 

Ukazatel Dopad na hodnotu ukazatele 

Doba obratu celkových aktiv 

Podhodnocení (v případě dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva) 

nebo 

Nadhodnocení (v případě dotace na úhradu nákladů) 

Doba obratu zásob Bez vlivu 

Průměrná doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek 

Bez vlivu 

nebo 

nadhodnocení (v případě evidence pohledávky z titulu 

přislíbené dotační podpory) 

Průměrná doba splatnosti 

krátkodobých závazků 

Bez vlivu 

nebo 

nadhodnocení (v případě evidence dotační podpory, 

která má být do VH rozpouštěna v nadcházejícím 

účetním období) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele založené na informacích z kapitálového trhu 

Ukazatele odvozené z kapitálové trhu mohou mít při finanční analýze podniku 

nepopiratelný význam, který je však v podmínkách českého kapitálového trhu 

vykazujícího se nízkou likviditou, značně limitován. I tak bude pro úplnost k této 

kategorii ukazatelů poskytnut krátký komentář. 

Do výpočtu předmětných ukazatelů vstupuje na jedné straně tržní faktor (to skrze 

vstupní data dosahovaná kapitálovým trhem), na straně druhé je pak vycházeno 

z údajů poskytovaných účetnictvím podniku. Zatímco tržní data by z pohledu tvorby 

hodnoty měla poskytovat objektivní výstupy, na úrovni účetnictví podniku může být 

vlivem účtování o dotacích dosaženo určitých zkreslení. K dalšímu komentáři byly 

vytipovány ukazatele založené na kapitálovém trhu prezentované následující tabulkou. 
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Tabulka č. 27: Metodika výpočtu hodnoty ukazatelů odvozených z kapitálového trhu 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Čistý zisk k rozdělení připadající na jednu akcii 
čistý zisk

počet akcií
 

Peněžní tok připadající na akcii 
provozní cash flow

počet akcií
 

P/E ratio 
tržní cena akcie

zisk na akcii
 

Poměr tržní a účetní hodnoty akcie 
tržní hodnota akcie

účetní hodnota akcie
 

Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Hodnota pro akcionáře – udávaná ukazatelem čistý zisk k rozdělení připadající 

na jednu akcii – může být skrze nadhodnocení výše čistého zisku, k němuž dochází 

v letech, ve kterých je v podniku alokována dotační podpora, nadhodnocena. 

Z pohledu dlouhodobého investora je tak při akvizici podílu na podniku, jehož 

soudobá činnost je dotačně podpořena, na místě zvážit rizika spojená s další činností 

této entity – nepodaří-li se podniku dotační podporu po její celkové alokaci nahradit 

dalšími bezplatnými zdroji financování, v dalších obdobích by majitelé podniku měli 

kalkulovat se zvýšením nákladové náročnosti podnikatelské činnosti a s tím spojeným 

poklesem výše čistého zisku k rozdělení. Jak již bylo uvedeno, zatímco na úrovni 

čistého zisku vlivem dotací dochází k nadhodnocení, počet akcií není dotační 

podporou dotčen a celkově tak lze čistý zisk dostupný k rozdělení na jednu akcii 

považovat za nadhodnocený. 

Schéma č. 34: Vliv dotací na výši ukazatele čistého zisku k rozdělení připadajícího 

na jednu akcii 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

K obdobnému závěru jako v případě čistého zisku k rozdělení na jednu akcii lze 

dospět i analýzou peněžního toku připadajícího na akcii, to však pouze 

za následujících podmínek – jelikož je obvykle s počtem akcií poměřován provozní 

peněžní tok, vliv mají pouze dotace na úhradu provozních nákladů, a to v období, 

Nadhodnocení výše čistého zisku
Nadhodnocení ukazatele čistého 
zisku k rozdělení připadajícího 

na jednu akcii
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ve kterém dochází k reálnému obdržení těchto prostředků podnikem; v případě dotace 

na pořízení dlouhodobého, provozně nutného aktiva, je pak efekt na provozní cash 

flow vlivem odepisování předmětného aktiva eliminován. 

V obdobích, ve kterých jsou dotace na úhradu nákladů podnikem do výsledku 

hospodaření rozpouštěny, je provozní peněžní tok nadhodnocený a vzhledem k již 

zmiňované indiferenci počtu akcií na přijetí dotace je tak následně nadhodnocená 

i výše peněžního toku připadajícího na akcii.  

Schéma č. 35: Vliv dotací na úhradu nákladů na výši ukazatele peněžní tok připadající 

na akcii 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota ukazatele P/E ratio neboli poměru tržní ceny akcie a výše dosahovaného 

zisku připadajícího na jednu akcii, může být na první pohled zkreslena výhradně 

prostřednictvím zisku dosahovaného na jednu akcii, představující ukazatel, jehož 

možná zkreslení byla v rámci ukazatelů odvozených z kapitálového trhu diskutována 

jako první. Na tomto místě lze již pouze převzít dosažené závěry spočívající 

v nadhodnocení výše zisku připadajícího na jednu akcii.  

Schéma č. 36: Vliv dotací na ukazatel P/E 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zatímco tržní cenu akcie lze s ohledem na přímou vazbu ke kapitálovému trhu 

všeobecně považovat za ukazatel objektivně vypovídající o tržní situaci, v případě, že 

investoři činí svá rozhodnutí na základě výhradně externě dostupných zdrojů účetních 

informací, se mohou jejich očekávání rozcházet s reálnou ekonomickou situací 

Nadhodnocení  výše provozního 
peněžního toku

Nadhodnocení ukazatele peněžní tok 
připadající na akcii

Podhodnocení výše 
ukazatele P/E

Nadhodnocení výše 
zisku dosahovaného na 

akcii



77 

 

podniku – v takových případech lze hovořit o nadhodnocení výše tržní ceny akcie, 

kterému lze připisovat externím uživatelům neznámé narušení uchování podnikové 

podstaty.  

Ať už bude tržní hodnota považována za objektivní nebo nikoliv, vlivem 

nadhodnocení zisku připadajícího na jednu akcii (jakožto jmenovatele celého poměru 

P/E ratio) kalkulovaného výhradně na základě dat prezentovaných účetními výkazy, 

lze pozorovat tendence vedoucí k podhodnocení výše ukazatele P/E ratio; výsledný 

dopad na hodnotu ukazatele pak v případě předpokladu objektivního ohodnocení akcie 

podniku trhem představuje podhodnocení ukazatele, v opačném případě nelze 

výsledný efekt jednoznačně stanovit. 

Na základě výše uvedených komentářů lze doplnit možná zkreslení i pro případ 

poměru tržní a účetní hodnoty akcie – hodnoty dosahované tímto ukazatelem lze 

v případě evidence dotační podpory vnímat jako nadhodnocené.  

Výsledná zkreslení ukazatelů odvozených z dat kapitálového trhu jsou uvedena 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 28: Zkreslení ukazatelů odvozených z kapitálového trhu 

Ukazatel Dopad na hodnotu ukazatele 

Čistý zisk k rozdělení připadající na akcii Nadhodnocení  

Peněžní tok připadající na akcii16 

Nadhodnocení (v případě dotace na 

úhradu nákladů) 

nebo 

bez vlivu (v případě dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva) 

P/E ratio 

Podhodnocení (pokud je tržní cena akcie 

objektivní) 

nebo 

Nadhodnocení či podhodnocení (pokud 

není tržní cena akcie objektivní) 

Poměr tržní a účetní hodnoty akcie Nadhodnocení  

Zdroj: vlastní zpracování  

Shrnutí k analýze poměrových ukazatelů 

V rámci identifikace možných zkreslení hodnoty poměrových ukazatelů 

reprezentujících oblasti likvidity, výnosnosti vložených prostředků, zadluženosti 

a finanční stability, ale i ukazatelů založených na informacích kapitálového trhu, bylo 

vytipováno několik problematických ukazatelů, na jejichž úrovni lze v souvislosti 

s vykázáním dotační podpory pozorovat nesoulad mechanicky dosahovaných výsledků 

poměrových ukazatelů s ekonomickou podstatou v podniku probíhajících dějů.  

V rámci samotného hodnocení poměrovou analýzou dosažených výsledků je vyjma 

reflexe možných zkreslení nutno zohlednit i způsob, jakým je hodnocení dosažených 

výsledků prováděno – obvykle se nabízí poskytnutí komentáře k vývoji hodnot 

jednotlivých ukazatelů v čase či porovnání výše těchto ukazatelů s průměrnými 

hodnotami dosahovanými obdobnými podniky, případně porovnání s mediánem 

předmětných ukazatelů dosaženého relevantním trhem. 

                                                      

16 Komentář k dopadu hodnotu na ukazatel peněžní tok připadající na akcii je poskytnut z pohledu 

eliminace dotační podpory ze zdrojů financování oceňovaného podniku. Nad rámec dopadů založených 

na této úvaze je dále nezbytné zabývat se alternativním zdrojem předmětné výše zdrojů financování. 
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Porovnání oceňovaným podnikem dosažených hodnot s mediánem či průměrem 

obdobných podniků se jeví jako problematické z pohledu správného vymezení přímé 

konkurence (které by mělo být provedeno již v rámci prováděné strategické analýzy). 

Zároveň však lze uvést, že budou-li k hodnocení podnikem dosažených hodnot využita 

data dosahovaná nikoliv konkrétními podniky považovanými za přímou konkurenci, 

ale data vypovídající o šířeji vymezeném relevantním trhu jako jsou například 

jednotlivé kategorie CZ-NACE, na trhu zaznamenané anomálie lze považovat za 

vzájemně kompenzované a průměr relevantního odvětví považovat za vypovídající.  

Bude-li v rámci hodnocení výše poměrových ukazatelů přistoupeno na výhradně 

podnikové úrovni, tzn. že bude abstrahováno od výkonnosti přímé konkurence 

i relevantního odvětví, zkreslení na horizontální úrovni budou zaznamenána zejména 

v mezidobí předcházející obdržení dotační podpory a počátku jejího čerpání. Právě 

mezi těmito roky lze totiž z titulu úspory nákladů (ať již v podobě nákladů 

provázených peněžním výdajem či nákladů typu odpisy) inkriminované dopady 

očekávat v nejvyšší intenzitě.  

K vysvětlení původu zaznamenaných změn lze doporučit rozklad vrcholových 

ukazatelů na dílčí ukazatele – v tomto ohledu lze za vhodný považovat zejména 

rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu na čisté ziskové rozpětí, obrat 

celkových aktiv a poměr hodnoty aktiv ku výši vlastnímu kapitálu, známého rovněž 

pod označením finanční páka. (Grünwald, Holečková; 2006) Konečně lze doplnit, že 

hodnocení poměrových ukazatelů by nemělo vycházet výhradně ze snahy o eliminaci 

dopadů účetního zachycení dotační podpory – výsledné hodnocení by mělo být 

provedeno s přihlédnutím k alternativnímu způsobu financování dotované činnosti.  

4.2.4 Vyhodnocení výsledků provedené finanční analýzy 

Závěrem kapitoly věnované identifikaci dopadů výhradního využití vstupních dat 

v kontextu přijetí dotační podpory pro potřeby finanční analýzy lze uvést, že na úrovni 

většiny poměrových ukazatelů bylo v důsledku přijetí dotační podpory zaznamenáno 

podávání pozitivně zkreslených výsledků jednotlivých ukazatelů, což následně může 

vést k mylnému vnímání finančního zdraví oceňovaného podniku.  

O tom, že účetní výkazy v celkovém hodnocení podávají pozitivně zkreslený obraz 

o finančním zdraví oceňovaného podniku vypovídá i struktura dílčích ukazatelů 

tzv. rychlého testu, v rámci kterého se mimo podíl vlastního kapitálu na celkovém 
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kapitálu, podílu provozního peněžního toku na tržbách a rentability celkového kapitálu 

nachází i doba splácení dluhů. Způsob výpočtu dílčích ukazatelů zastoupených 

v rychlém testu je charakterizován v následující tabulce. 

Tabulka č. 29: Ukazatele vstupující do výpočtu tzv. rychlého testu podniku 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 
vlastní kapitál

celkový kapitál
 

Podíl provozního cash flow k tržbám 
provozní CF

tržby
 

Rentabilita celkového kapitálu 
zisk před úroky a zdaněním

aktiva
 

Doba splácení dluhů 
cizí kapitál − peněžní prostředky

provozní CF
 

Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Jelikož na úrovni vybraných, dílčích ukazatelů rychlého testu lze identifikovat oblasti 

podávající odlišný obraz v případě přijetí dotace na úhradu nákladů a přijetí dotace 

na pořízení dlouhodobého aktiva, dopady na rychlý test podniku je vhodné pro obě 

z právě uvedených oblastí identifikovat odděleně.  

Dopady přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva na dílčí ukazatele rychlého 

testu jsou identifikovány v následující tabulce – symbol „“ značí nadhodnocení 

vstupního parametru dílčího ukazatele, symbol „“ pak naopak jeho podhodnocení. 

Obdobným způsobem by na základě výše poskytnutých informací bylo možné 

identifikovat i dopady čerpání dotace na úhradu nákladů (ať už finančních, tak 

provozních). 
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Tabulka č. 30: Identifikace dopadů na tzv. rychlý test podniku – dotace na pořízení 

dlouhodobého aktiva 

Ukazatel Dopad na hodnotu ukazatele 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu 

vlastní kapitál 

celkový kapitál 
 

Podíl provozního cash flow k tržbám 
provozní CF 

tržby
 

Rentabilita celkového kapitálu 
zisk před úroky a zdaněním 

aktiva 
 

Doba splácení dluhů 
cizí kapitál − peněžní prostředky

provozní CF 
 

Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Jak vyplynulo z právě uvedené tabulky, přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

je provázeno pozitivním zkreslením výsledků převažující části dílčích ukazatelů 

rychlého testu. Při jeho provádění by se proto subjekt zabývající zpracováním ocenění 

měl kriticky zamyslet nad omezením informačních zdrojů, ze kterých je pro účely 

vstupních analýz oceňovaného podniku vycházeno.  

Vzhledem ke kategorizaci výsledků poskytnutých dílčími ukazateli v rámci hodnotící 

škály17 velmi dobrý až hrozba insolvence totiž v případě jednotlivých ukazatelů může 

docházet k významným zkreslením vedoucím i ke zkreslení celkového vnímání 

finančního zdraví oceňovaného podniku, čímž může být zkreslen i konečný výrok 

o perspektivnosti oceňovaného podniku vycházející vyjma strategické analýzy právě 

z analýzy finanční. 

4.3 Generátory hodnoty 

Generátory hodnoty představují determinanty hodnoty podniku, pro jejichž predikci 

bývá vycházeno z jejich historicky realizovaných hodnot, přičemž přihlíženo bývá 

k očekávaným změnám v další činnosti oceňovaného podniku. Vazbu na výsledné 

ocenění lze shledat u následujících položek: 

- tržby a jejich vývoj v čase,  

                                                      

17 Možné pojetí hodnotící škály rychlého testu podniku je přílohou této diplomové práce. 
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- marže dosahovaná provozními aktivy, 

- investice do provozně nutného pracovního kapitálu, 

- investice do provozně nutného dlouhodobého majetku, 

- způsob financování podnikatelské činnosti, 

- diskontní míra,  

- dobu, po kterou je v případě výnosového ocenění v podobě diskontovaného 

CF možné očekávat generování kladných peněžních toků. (Mařík, Miloš 

a kolektiv, 2011) 

V rámci kapitoly věnované generátorům hodnoty proto bude v kontextu přijetí dotační 

podpory postupně věnována pozornost všem právě uvedeným ukazatelům, na jejichž 

úrovni může vlivem přijetí dotační podpory docházet k určitým zkreslením. Jednotlivé 

generátory hodnoty budou analyzovány zejména v souvislosti se s přijetím dotace 

spojenými anomáliemi účetnictvím předkládaných výsledků od ekonomické reality. 

Ve vazbě na ocenění podniku některou z výnosových metod bude dále upozorněno na 

možná zkreslení, která mohou – v důsledku užití účetních výkazů jakožto výhradního 

zdroje informací o finančně-majetkové struktuře podniku – nastat vlivem účtování 

o přijatých dotacích a negativně tak ovlivnit finanční plán, v rámci jehož sestavování 

bývají historicky dosažená data jedním z hlavních informačních podkladů. 

Tržby 

Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu, oblast tržeb by z účetního pohledu 

neměla být přijetím dotace nikterak zasažena. Zde je nezbytné opětovně upozornit 

na rozchod účetního pohledu s ekonomickou realitou, v rámci které jsou tržní 

podmínky na relevantním trhu, stejně jako kapacitní možnosti předmětného podniku, 

považovány za stěžejní východiska plánu tržeb pro budoucí období.  

Jelikož je výhled tržeb sestavován na základě provedené strategické analýzy, která již 

v souvislosti s problematikou dotací byla v rámci této práce diskutována, pozornost 

bude nyní zaměřena na faktory, které mohou – za účelem objektivizace provedené 

projekce tržeb – vést k určitým korekcím strategické analýzy provedené na úrovni 

relevantního trhu. 
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S ohledem na konkrétní podmínky podniku je třeba zabývat se např. kapacitními 

možnostmi jeho dalšího vývoje. Pokud je zjištěna přímá vazba mezi obdržením 

dotace a akceptací investičního projektu (příp. dalšího rozvoje podniku či dokonce 

jeho další existence), jsou s tímto projektem spojena značná rizika a pravděpodobnost 

realizace očekávané výše tržeb plynoucích z projektů obdobných limitací je nutno 

kriticky zhodnotit.  

Přesto, že účetní dopady přijetí dotace na tržby podniku jsou považovány za nulové, 

ve vazbě na změnu ekonomických podmínek může být přijetí dotace zásadním 

faktorem ovlivňujícím výši tržeb v jednotlivých obdobích, ve kterých je dotace 

čerpána; vazba mezi přijetím dotace a výší tržeb je však zprostředkovaná. 

Marže dosahovaná v provozní oblasti 

Marže dosahovaná provozní oblastí, označovaná jako provozní zisková marže, je dána 

poměrem tzv. korigovaného provozního výsledku hospodaření a tržeb podniku. 

K ověření správnosti predikce tohoto generátoru hodnoty bývají simultánně využívány 

dvě na sobě nezávislé metody, kterými jsou: 

- prognóza provozní ziskové marže shora a  

- prognóza provozní ziskové marže zdola. (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011)  

Ať už je prognóza založena na jakémkoli z právě uvedených postupů, základním 

východiskem predikce jsou hodnoty tohoto ukazatele, které byly historicky skutečně 

dosaženy. Skutečně dosažené hodnoty musí být analyzovány z pohledu hlavních 

faktorů, které na dosažení výsledné hodnoty ukazatele provozní ziskové marže 

historicky působily; v kontextu dotací lze za tyto považovat zejména nadhodnocení 

výsledku hospodaření podniku, a to ať už je ho dosaženo prostřednictvím: 

- podhodnocení výše odpisů nebo  

- nadhodnocení výše ostatních provozních, resp. finančních výnosů.  

Schéma č. 37: Dopad alokace dotace do výsledku hospodaření na marži dosahovanou 

v provozní oblasti 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Možná zkreslení na úrovni provozního výsledku hospodaření již byla podrobně 

diskutována a je tedy zřejmé, že korigovaný18 provozní výsledek hospodaření podniku, 

jehož vynaložení nákladů nebo koupě dlouhodobého aktiva bylo dotačně podpořeno, 

vyžaduje za účelem dosažení věrného obrazu ekonomické situace podniku určité 

úpravy. Vztahovou veličinu korigovaného provozního výsledku hospodaření pak 

představují tržby, na možnost jejichž zkreslení v rámci účetních výkazů již bylo 

rovněž upozorněno. 

Investice do pracovního kapitálu 

V případě hodnocení investic do pracovního kapitálu je přistoupeno k analýze 

meziročních změn výše tzv. upraveného pracovního kapitálu investovaného 

v oceňovaném podniku, sestávajícího z krátkodobého finančního majetku, zásob, 

pohledávek a časového rozlišení aktivního ponížených o neúročené závazky a časové 

rozlišení pasivní. Úvodem lze rovněž upozornit, že veškeré právě jmenované položky 

pracovního kapitálu jsou uvažovány v jejich provozně nutné výši. 

Schéma č. 38: Položky pracovního kapitálu 

 
Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Dopad přijetí dotace na výši vybraných položek pracovního kapitálu již byl nastíněn – 

přesto, že se proces přijetí dotace může promítat hned do několika z výše uvedených 

položek, tyto efekty bývají zpravidla krátkodobé a ke konci roku se tak v jednotlivých 

                                                      

18 Pro účely této diplomové práce bude dále předpokládáno, že oceňovaný podnik neeviduje žádná aktiva 

ani peněžní toky neprovozního charakteru, tzn. že z tohoto titulu nevyvstává potřeba rozlišovat provozně 

nutný investovaný kapitál od celkově investovaného kapitálu, resp. provozní výsledek hospodaření 

od korigovaného provozního výsledku hospodaření.  
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bilančních položkách promítají spíše sporadicky. Lze zde jmenovat zejména tzv. jiné 

pohledávky evidované z titulu vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci, která 

však k datu účetní závěrky nebyla obdržena. Jelikož je pohledávka souvztažně 

účtována s účtem zúčtování daní a dotací, evidence nezpochybnitelného nároku na 

dotaci se promítá i do výše neúročených závazků evidovaných ke stejnému datu. 

Jednotlivé tendence evidence příslibu dotační podpory na výši pracovního kapitálu 

jsou znázorněny v následujícím schématu. 

Schéma č. 39: Tlak evidence příslibu dotační podpory na výši pracovního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Právě v neúročených závazcích je v případě postupné alokace dotační podpory 

evidována i hodnota k datu účetní závěrky nealokované výše dotační podpory, která 

může být vykazována i po několik účetních období. V rámci pracovního kapitálu 

ovlivňuje evidence nealokované výše dotační podpory pouze výši krátkodobých 

závazků, čímž je způsobeno podhodnocení výše pracovního kapitálu investovaného 

v daném období. 

Schéma č. 40: Vliv evidence nealokované výše dotační podpory na výši provozně 

nutného pracovního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zatímco na úrovni českých účetních předpisů je vliv dotací na výši provozně nutného 

pracovního kapitálu omezen na krátkodobé pohledávky a neúročené závazky, 

v případě účtování dle IFRS by bylo – v návaznosti na možnost účetního zachycení 

dotace v rámci časového rozlišení – nutno zabývat se dále i položkou výnosy příštích 

období. 
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Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

Historicky dosahovaná výše investic do dlouhodobého provozně nutného majetku 

může být ovlivněna přijetím dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

a to po celou dobu účetního odpisování aktiva, jehož pořízení bylo dotačně podpořeno. 

Stejně jako v případě investic do provozně nutného pracovního kapitálu je tak vhodné 

zabývat se dopady účtování o dotacích – v případě investice do dlouhodobého 

provozně nutného majetku se jedná o dopady na vývoj výše takto vymezeného 

majetku; data založená na informacích poskytovaných účetnictvím podniku je tak 

pro účely plánu investic do dlouhodobého provozně nutného majetku potřeba 

transformovat na data vypovídající o ekonomické podstatě v podniku probíhajících 

dějů. Při výhradním užití informací poskytovaných účetními závěrkami dochází 

v případě dotace na pořízení dlouhodobého aktiva ke zkreslením prezentovaným 

následujícím schématem. 

Schéma č. 41:Vliv dotace na pořízení dlouhodobého aktiva na výši investic do 

dlouhodobého provozně nutného majetku 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Samotná analýza a prognóza dlouhodobého majetku může být založena na několika 

přístupech, kterými jsou: 

- Přístup globální, 

- Přístup podle hlavních položek a 

- Přístup založený na odpisech. 

Odbornou literaturou je přitom doporučována kombinace právě uvedených metod. 

(Mařík, Miloš a kolektiv, 2011) Uvedené přístupy budou nyní krátce popsány, aby 

následně mohla být provedena identifikace možných dopadů účetního vyobrazení 

dotace v podmínkách jednotlivých přístupů. 

Globální přístup vychází z poměru brutto investic do provozně nutného 

dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám podniku. „Koeficient by měl být počítán … 

nejlépe jak pro jednotlivé roky, tak jako průměrný ze součtu investic netto a tržeb 

za celé období“ (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011). S ohledem na komplexní pojetí 

Podhodnocení brutto hodnoty 
dlouhodobého provozně nutného 

majetku a jeho odpisů

Podhodnocení investic do 
dlouhodobého provozně nutného 

majetku



87 

 

globálního přístupu podává tento přístup ucelený pohled na vývoj investiční aktivity 

podniku jako celku. Jelikož však výpočet brutto investic do provozně nutného 

dlouhodobého majetku vychází z meziroční změny výše do tohoto majetku 

investovaného kapitálu, před využitím výsledků globálního přístupu pro plánování 

objemu investic pro roky nadcházející datu ocenění by nejprve měly být provedeny 

úpravy brutto hodnot dlouhodobého majetku, které jsou vlivem přijetí dotace v období 

jejího čerpání podhodnoceny. 

Podrobnější pohled na strukturu dlouhodobých investic do podnikového majetku pak 

umožňuje přístup podle hlavních položek. Tento přístup se tedy pro plánování výše 

dlouhodobého provozního majetku, resp. investic do tohoto majetku prováděných, jeví 

jako vhodný zejména v případě, že aktivum, jehož pořízení bylo dotačně podpořeno, 

představuje tzv. core asset podniku, tj. aktivum stěžejní pro provozování podnikové 

činnosti (tím může být například CNC stroj pro výrobní podnik, tiskárna pro 

vydavatelskou společnost apod.). Přístup podle hlavních položek totiž pro takováto 

aktiva umožňuje sestavit individuální plán vývoje objemu investovaného kapitálu, 

který reflektuje reálně očekávanou, kapitálovou náročnost vyvolanou jednotlivými 

aktivy. Na úrovni individuálních aktiv pak lze rovněž očekávat snazší identifikaci 

podhodnocení výše brutto hodnoty, který byla vlivem dotační podpory pořízení aktiva 

do tohoto aktiva zainvestována.  

Konečně bude komentován přístup založený na odpisech vycházející z premisy, 

že k dlouhodobému zachování podnikové podstaty je potřeba investovat do podniku 

minimálně takové množství prostředků, které jsou v jednotlivých letech alokovány 

do nákladů prostřednictvím odpisů. Investice na úrovni odpisů by sice v naprosto 

neměnných podmínkách ekonomiky, ve které podnik provozuje svou činnost, měly 

postačovat k obnově investovaného kapitálu, pokud však podnik chce obstát 

v konkurenčním prostředí, měl by se zaměřit i na rozšiřovací investice, které svým 

objemem převyšují výši odpisované hodnoty dlouhodobého majetku.  

Význam investic realizovaných nad úrovní odpisů v podmínkách většiny ekonomik 

nachází svůj význam již s ohledem na inflační prostředí, kterému jsou podniky 

vystaveny. Zde však vyvstává potřeba na základě historicky dosažené výše odpisů 

správně stanovit poměr vykázaných odpisů a realizovaných investic. O možných 

zkresleních výše investic do dlouhodobého majetku již bylo pojednáno, nyní zbývá 

pro úplnost vzpomenout zkreslení na úrovni odpisů dlouhodobého majetku – tyto 
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bývají, vlivem snížení brutto hodnoty aktiva o výši dotace na jeho pořízení – v letech 

jejich účetního odpisování podhodnoceny. 

Při provedené analýze tak byly na úrovni všech výše uvedených přístupů k plánování 

investic do dlouhodobého provozně nutného majetku identifikovány sklony 

k podhodnocení nutné úrovně takto vymezeného investovaného kapitálu. Konkrétní 

projevy jsou shrnuty následujícím schématem. 

Schéma č. 42: Identifikace zkreslení vstupů pro analýzu a prognózu dlouhodobého 

majetku 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ať už je tedy k analýze a prognóze výše provozně nutné úrovně dlouhodobého 

majetku přistoupeno jakýmkoliv z výše uvedených přístupů, resp. jejich kombinací, 

za problematickou lze považovat zejména účetní brutto hodnotu jednotlivých 

majetkových položek, jejichž pořízení bylo dotačně podpořeno. Tato zkreslení se pak 

buď přímo nebo prostřednictvím výše odpisů tohoto majetku promítají do brutto 

hodnoty dlouhodobého provozně nutného majetku a ovlivňují tak jak analýzu 

historického vývoje této oblasti, tak prognózu dlouhodobého majetku založenou 

na historických výsledcích. 

Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 

V tomto bodu již byly identifikovány možné dopady přijetí dotace na tržby, marži 

z provozní oblasti a podnikové investice, a to jak na úrovni investic do pracovního 

kapitálu, tak v oblasti dlouhodobého majetku. Zároveň je již tedy možné identifikovat 

výsledné zdroje zkreslení, které jsou důsledkem výhradního využití účetních dat 

podniku při plánování rentability provozně nutného investovaného kapitálu.  
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Výsledné zdroje zkreslení budou identifikovány pomocí rozkladu tohoto ukazatele 

na rentabilitu tržeb a obrátkovost provozně nutného investovaného kapitálu. (Mařík, 

Miloš a kolektiv, 2011) 

Schéma č. 43: Rozklad ukazatele rentability provozně nutného investovaného kapitálu  

 
*Investovaný kapitál v provozně nutné výši. 

Zdroj: (Mařík, Miloš a kolektiv, 2011); vlastní zpracování 

Rentabilitu tržeb, udávanou poměrem korigovaného provozního výsledku 

hospodaření a tržeb podniku, lze na základě výše uvedených závěrů jak v případě 

přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva, tak v případě dotace na úhradu 

provozních nákladů, bez provedení předmětných korekcí považovat 

za nadhodnocenou. Totéž lze v případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

uvést i v případě obrátkovosti provozně nutného investovaného kapitálu.  

Schéma č. 44: Výsledný dopad na výši rentability provozně nutného investovaného 

kapitálu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z právě uvedeného vyplývá, že v případě dotační podpory dochází v letech jejího 

rozpouštění do provozní části výsledku hospodaření k vykazování vyšších než 

ekonomické realitě odpovídajících výsledků. Bez provedení nezbytných úprav tak 

KPVH

Investovaný kapitál
∗

Rentabilita provozně nutného 
investovaného kapitálu

KPVH

Tržby

Rentabilita tržeb

x

Tržby

Investovaný kapitál
∗

Obrátkovost provozně 
nutného investovaného 

kapitálu

Nadhodno-
cení 

rentability 
tržeb

Nadhodno-
cení 

obrátkovosti 
provoz. 

nutného IK

Nadhodno-
cení 

rentability 
provozně 

nutného IK



90 

 

není vhodné využít výsledky výnosnosti provozně nutného investovaného kapitálu 

jako podklad pro plán rentability investovaného kapitálu na provozně nutné úrovni. 

Způsob financování 

Jak již bylo uvedeno, struktura pasivní strany bilance může být v důsledku přijetí 

dotace zkreslena jak na úrovni vlastního kapitálu, tak v rámci cizích zdrojů 

financování. K tomu, aby bylo k datu ocenění vycházeno ze správné, ekonomické 

realitě odpovídající struktury zdrojů financování podnikatelské činnosti, lze považovat 

za nezbytné provedení korekcí rizikových oblastí, které již byly v rámci této práce 

podrobně specifikovány (zde se jedná zejména o výši jednotlivých zdrojů financování 

podniku). Konkrétními návrhy transformace ryze účetních dat na data vystihující 

ekonomickou podstatu bude v rámci této práce věnována samostatná kapitola. 

Následující schéma pouze rekapituluje již výše popsané zdroje zkreslení poměru 

vlastního a cizího kapitálu dotačně podpořeného podniku. 

Schéma č. 45: Vliv účetního zachycení dotace na kapitálovou strukturu podniku 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Volba metody ocenění 

K volbě metody ocenění se subjekt provádějící ocenění podniku obvykle uchyluje 

po provedení strategické a finanční analýzy. Jak bylo uvedeno v předcházejících 

subkapitolách, vypovídací schopnost obou z právě uvedených vstupních analýz může 

být v případě přijetí dotační podpory značně omezena, což diskredituje i volbu metody 

ocenění založenou na výsledcích předmětných analýz. Výsledkem ocenění založeného 

na datech, jež plně neodráží podstatu v oceňovaném podniku probíhajících procesů, 

tak může být odhad tržní hodnoty nereflektující skutečný tržní potenciál oceňované 

entity.  

Nadhodnocení výše 
krátkodobých závazků o doposud 

nealokovanou výši dotace

Nadhodnocení výše výsledku 
hospodaření, resp. výsledku 
hospodaření minulých let 
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V případě, že je činnost oceňovaného podniku významně dotačně podpořena, subjekt 

provádějící ocenění se tak na základě vstupních analýz může při výhradním použití 

externě dostupných zdrojů informací uchýlit např. k volbě výnosové metody ocenění 

podniku, důsledkem čehož může být nadhodnocení historicky dosažené úrovně 

generátorů hodnoty (např. nadhodnocení marže dosahované v provozní oblasti, 

nadhodnocení rentability provozně nutného investovaného kapitálu či podhodnocení 

výše investic do tohoto majetku), který tak podává pozitivnější obraz o oceňovaném 

podniku.  

S ohledem na omezenou vypovídací schopnost účetními výkazy poskytovaného 

obrazu o vnějším i vnitřním potenciálu oceňovaného podniku, stejně jako o jeho 

finančním zdraví, bude následující kapitola věnována návrhu komplexních úprav, 

které by měly vypovídací schopnost analýz založených na základě historicky 

dosahovaných údajů navrátit (to však po korekci o ekonomickou podstatu 

probíhajících dějů). 
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5 Návrh úprav vyvolaných potřebou transformovat účetní 

data na data odrážející ekonomickou podstatu 

Zatímco předcházející kapitola sloužila k identifikaci možných zkreslení, kterých 

může být dosaženo v rámci procesu ocenění podniku při výhradním použití externě 

dostupných zdrojů informací, v rámci této kapitoly bude pozornost zaměřena 

na vymezení možných úprav vyvolaných potřebou transformovat podklady 

poskytované účetnictvím oceňovaného podniku na data odrážející skutečnou 

ekonomickou podstatu.  

Následující subkapitoly tak budou věnovány jak návrhům úprav účetních podkladů 

jakožto informační základny pro analýzu historického vývoje oceňovaného podniku, 

tak návrhům úprav jednotlivých kategorií generátorů hodnoty sloužících k determinaci 

hodnoty oceňovaného podniku. 

5.1 Analýza účetních výkazů 

Promítnutí jednotlivých případů účtování o dotacích do účetních výkazů oceňovaného 

podniku již byla určitá pozornost věnována. Nyní bude přistoupeno k vytipování 

položek účetních výkazů, kterým by v procesu ocenění podniku měla být v rámci 

analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty s ohledem na evidenci dotační podpory 

věnována zvláštní pozornost. 

Mezi rizikové položky lze v rámci rozvahy řadit zejména: 

- Účetní brutto a netto hodnoty dlouhodobých aktiv, 

- Krátkodobé pohledávky, 

- Krátkodobé závazky, 

- Výsledek hospodaření běžného účetního období, 

- Výsledek hospodaření minulých let. 

V rámci výkazu zisku a ztráty je pak vhodné upřít pozornost na následující položky: 

- Odpisy, 

- Ostatní provozní výnosy a 

- Ostatní finanční výnosy. 
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V návaznosti na vymezené položky je dále nezbytné kriticky hodnotit rozdílové, ale 

i poměrové ukazatele, do výpočtu jejichž hodnoty výše vymezené položky vstupují. 

V tomto případě lze vzpomenout zejména: 

- Bilanční sumu podniku, 

- Provozní výsledek hospodaření, 

- Finanční výsledek hospodaření, 

- Výsledek hospodaření běžného účetního období, resp. minulých účetních 

období a 

- Poměrové ukazatele založené na všech výše vymezených položkách rozvahy 

či výkazu zisku a ztráty. 

Subjekt provádějící ocenění by vývoj právě vymezených položek a na nich založených 

ukazatelů měl komentovat v souvislostech, které jsou přinášeny jednotlivými fázemi 

účtování o dotační podpoře – jako příklad lze uvést: 

- Jednorázové výkyvy hodnoty krátkodobých pohledávek a závazků v důsledku 

evidence dotačního příslibu k datu účetní závěrky, 

- Postupně klesající výši krátkodobých závazků v důsledku postupné alokace 

částí obdržené dotační podpory, 

- Nadhodnocení výsledku hospodaření způsobené částečným krytím nákladů 

vznikajících v průběhu období, ve kterých dochází k alokaci dotační podpory 

(zde se může jednat jak o dotaci na úhradu nákladů, tak o dotaci na pořízení 

dlouhodobého aktiva, jelikož v druhém případě je dopad na výsledek 

hospodaření zprostředkovaný skrze podhodnocení výše odpisů), 

- Nadhodnocení výsledku hospodaření minulých let v důsledku alokace dotační 

podpory v předcházejících účetních obdobích. 

Pro hodnocení poměrových ukazatelů pak lze doporučit kalkulace výše rizikových 

ukazatelů nejen na úrovni externě dostupných výstupů finančního účetnictví, ale 

i na základě detailní znalosti účtování o dotační podpoře. Komparací dosažených dat 

mohou být odhaleny odchylky např. ve schopnosti podniku generovat z vloženého 

kapitálu kladné provozní výsledky – zdánlivé zlepšení podnikem dosahovaných 

výsledků může být realizováno převážně v důsledku přijetí dotační podpory, která 
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kryje značnou část podnikových nákladů. Podnik tak v extrémním případě může 

působit rentabilně i přes to, že existence dotační podpory pro něj představuje klíčový 

předpoklad jeho dalšího trvání. Konkrétní způsoby možných úprav vedoucích 

ke kvantifikaci skutečné ekonomické podstaty v podniku probíhajících dějů budou 

vyloženy v dalších subkapitolách věnovaných komentáři předmětných úprav na úrovni 

jednotlivých generátorů hodnoty. 

5.2 Tržby 

Jak již bylo uvedeno v průběhu identifikace možných dopadů dotační podpory 

na oceňovaným podnikem realizovanou výši tržeb, dotační podpora může významně 

ovlivnit kapacitní možnosti oceňovaného podniku, na základě kterých je (mimo jiné 

faktory) sestavována predikce podnikových tržeb pro období nadcházející datu 

ocenění. Obzvlášť v případě, kdy je akceptace rozvojových aktivit spojena 

s předpokladem inkasa dotační podpory, by do výše tržeb měla být promítnuta rizika 

spojená s očekávanou akvizicí dotační podpory v budoucích období, pro která však 

tato podpora ještě nebyla přislíbena. V souvislosti s plánem tržeb lze v kontextu 

dotační podpory hovořit zejména o následujících problematických okruzích: 

- Podnik byl v minulých obdobích příjemcem dotační podpory, v rámci které 

realizoval rozšíření kapacitních možností oceňovaného podniku (implicitní 

predikce dotační podpory); 

- Podnik předpokládá akvizici dotační podpory v budoucích obdobích, a na 

základě předpokládaného budoucího inkasa dotace predikuje nárůst 

kapacitních možností promítající se pozitivně do výše podnikových tržeb 

(explicitní predikce dotační podpory). 

S ohledem na odlišný charakter právě uvedených problematických okruhů bude 

komentář k nim poskytnut odděleně. 

Implicitní predikce dotační podpory 

Implicitní predikce dotační podpory nastává v případě, kdy podnik v minulosti 

inkasoval dotační podporu sloužící k rozšíření jeho výrobních kapacit, čemuž lze 

přisuzovat významný nárůst tržeb, avšak samostatně nepodniká kroky vedoucí 

k zajištění dostatečných zdrojů k obnově této výrobní kapacity. Budoucí výrobní 
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kapacita je v tomto případě zatížena rizikem spojeným se způsobem získávání zdrojů 

financování na její obnovu.  

Nebudou-li možné změny v oblasti výrobní kapacity reflektovány plánovanou výší 

tržeb, je proto pro období nadcházející datu ocenění implicitně očekáváno inkaso 

dotační podpory ve výši dostatečné pro obnovu stávající výrobní kapacity. Finanční 

plán sestavovaný na základě implicitní predikce dotační podpory by proto v rámci 

aktualizace peněžních toků k datu ocenění měl být zatížen předmětnými riziky.  

Explicitní predikce dotační podpory 

V případě očekávaného navýšení tržeb v důsledku rozšíření výrobní kapacity 

umožněného v budoucnu očekávaným přiznáním dotační podpory, lze za vhodné 

považovat oddělenou predikci výše tržeb očekávaných z rozšíření stávající výrobní 

kapacity a tuto následně zatížit odlišnými riziky než tržby plynoucí z dlouhodobé 

činnosti podniku, která bývá provázena poměrně stabilními výsledky. Možnými 

způsoby promítnutí předmětného rizika do ocenění podniku jsou: 

- Promítnutí rizika spojeného s budoucím nárůstem podnikových tržeb do části 

tržeb plynoucích z předmětného projektu/investiční akce, 

- Promítnutí rizika spojeného s budoucím nárůstem podnikových tržeb 

prostřednictvím diskontní míry. 

S ohledem na zachování symetrie v ocenění lze přitom za vhodnější považovat první 

z uvedených variant.  

5.3 Investice do pracovního kapitálu 

Na úrovni pracovního kapitálu byly jako možné zdroje zkreslení dosahovaných 

výsledků identifikovány krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky, v případě 

účtování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pak i výnosy příštích 

období. Nyní bude předloženy návrhy na eliminaci předmětných zdrojů zkreslení, a to 

pro jednotlivé položky pracovního kapitálu. 

5.3.1 Krátkodobé pohledávky 

Jak již bylo uvedeno, dotační podpora se do výše krátkodobých pohledávek promítá 

v případě, že oceňovaný podnik ke dni sestavení účetní závěrky eviduje 

nezpochybnitelný nárok na její inkaso. V takovém případě je tento nárok evidován 



96 

 

v rámci jiných krátkodobých pohledávek. Jelikož příčina evidence jiných 

krátkodobých pohledávek může být poměrně rozmanitá, je tak na místě zajímat se 

o obsah agregované výše této položky.  

Zároveň je vhodné uvést, že evidence konkrétního nároku na dotaci má zpravidla 

jednorázový charakter a navýšení hodnoty jiných krátkodobých pohledávek 

v důsledku evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci tak obvykle nelze 

považovat za nastolení nového vývojového trendu.  

Shrnutí základních východisek, jež je vhodné vzít v potaz při hodnocení vývoje výše 

krátkodobých pohledávek v důsledku evidence příslibu dotační podpory, přináší 

následující schéma. 

Schéma č. 46: Charakteristiky evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci 

Zdroj: vlastní zpracování 

Právě jednorázový charakter vykázání této položky je nutné mít na paměti při 

plánování výše krátkodobých pohledávek pro období následující po datu ocenění, pro 

která je sestavován finanční plán. S ohledem na nahodilý charakter evidence 

nezpochybnitelného nároku na dotaci tak lze v rámci predikce doby obratu pohledávek 

doporučit vyjmout účetní hodnotu předmětné pohledávky z celkové, historicky 

dosahované výše krátkodobých pohledávek, aby tato neovlivňovala výši doby obratu 

krátkodobých pohledávek, na základě které bývá přistoupeno k vyčíslení plánované 

absolutní výše krátkodobých pohledávek pro jednotlivé roky první fáze.  

Návrhy korekcí prováděných za účelem eliminace evidence nezpochybnitelného 

nároku na dotaci jsou aplikovány následujícím příkladem. 

Příklad 11: Zkreslení výše krátkodobých pohledávek dosažené v rámci 

finančního plánu evidencí nezpochybnitelného nároku na dotaci (vlastní 

zpracování) 

Oceňovaný podnik měl v letech 2013-2017 strukturu výše krátkodobých pohledávek 

Charakteristiky evidence nezpochybnitelného nároku na dotaci

•Pohledávka je evidována v rámci jiných pohledávek krátkodobého charakteru

•Pohledávka má zpravidla jednorázový charakter
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prezentovanou následující tabulkou. 

Tabulka č. 31: Struktura krátkodobých pohledávek v letech 2013-2017 

Název [tis. Kč]; hodnota vždy k 31. 12. 2013 2014 2015 2016 2017 

 Pohledávky z obchodních vztahů 1 200 1 250 1 280 1 260 1 310 

 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 100 104 106 106 105 

 Krátkodobé poskytnuté zálohy 80 84 82 81 83 

 Jiné pohledávky (výhradně příslib dotace) 0 0 0 400 0 

 Krátkodobé pohledávky 1 380 1 438 1 468 1 847 1 498 

Zdroj: vlastní zpracování 

V analyzovaných letech podnik dosahoval následující výše tržeb. 

Tabulka č. 32: Vývoj tržeb 

Název [tis. Kč] 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby 4 200 4 350 4 180 4 220 4 210 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě uvedených informací lze vypočítat dobu obratu krátkodobých pohledávek 

za roky 2013-2017. Dosažené hodnoty jsou prezentovány následující tabulkou. 

Tabulka č. 33: Doba obratu krátkodobých pohledávek – před úpravou vstupních dat 

Doba obratu [dny] 2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky 120 121 128 160 130 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, doba obratu krátkodobých pohledávek se 

dlouhodobě pohybuje mezi 120-130 dny s jednoznačnou tendencí k nárůstu hodnoty 

tohoto ukazatele. Jediný významný výkyv představuje výše ukazatele vypočtená za 

rok 2016, v němž lze spatřit významný nárůst doby obratu krátkodobých pohledávek. 

Jelikož se však jedná o jednorázový výkyv způsobený ojedinělým vykázáním 

evidence nároku na dotační podporu k 31. 12. 2016, neměl by tento ovlivnit plán výše 

krátkodobých pohledávek.  

Za účelem eliminace vlivu evidence dotační podpory na hodnotu ukazatele doby 

obratu zásob bude z předmětného výpočtu vyjmuta výše jiných pohledávek 

odpovídající právě pohledávce z titulu příslibu dotační podpory (do výpočtu doby 

obratu krátkodobých pohledávek tak v roce 2016 vstupují krátkodobé pohledávky ve 

výši 1 447 tis. Kč (1 847 tis. Kč – 400 tis. Kč).  
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Upravená hodnota je následující tabulkou zasazena do kontextu historického vývoje. 

Tabulka č. 34: Doba obratu krátkodobých pohledávek – po úpravě vstupních dat 

Doba obratu [dny] 2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky 120 121 128 125 130 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání vývoje doby obratu krátkodobých pohledávek před a po úpravě 

vstupních dat je zřejmé, že eliminací jednorázového nárůstu výše krátkodobých 

pohledávek v důsledku evidence příslibu dotační podpory došlo k vyhlazení 

dlouhodobého vývojového trendu doby obratu celkových pohledávek. Upravená data 

tak lépe reflektují dlouhodobě přetrvávající obratovost pohledávek a jejich použití tak 

lze pro účely sestavení plánu krátkodobých pohledávek považovat za vhodnější. 

5.3.2 Krátkodobé závazky 

Dotační podpora se do výše krátkodobých závazků promítá prostřednictvím daňových 

závazků a dotací evidovaných v rámci ostatních závazků. Zde je na místě rozlišovat 

příčinu vykazování této položky – jen z pohledu evidence závazků z titulu dotační 

podpory se totiž nabízí zejména následující možnosti: 

- Závazek vyplývá z doposud nealokované výše obdržené dotační podpory 

určené na úhradu opakujících se nákladů, 

- Závazek představuje doposud nealokovanou výši obdržené dotační podpory 

určené na úhradu jednorázových nákladů, 

- Závazek představuje dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva, které však 

k datu účetní závěrky nebylo pořízeno, 

- Závazek představuje příslib dotační podpory a v plné výši bude alokován 

v nadcházejícím účetním období. 

Zatímco v případě evidence dotační podpory určené na úhradu opakujících se nákladů 

obvykle dochází k jejímu pozvolnému rozpouštění do výsledků hospodaření 

předmětných účetních období (a účetní hodnota závazku tak pozvolně klesá), ve 

zbývajících případech lze zúčtování dotační podpory očekávat v průběhu 

nadcházejícího účetního období – zúčtování tak bývá provázeno skokovým poklesem 

účetní hodnoty této položky. 
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S ohledem na odlišný dopad obou právě vymezených skupin krátkodobých závazků 

evidovaných podnikem v důsledku dotační podpory budou návrhy přístupu 

k plánování výše těchto položek poskytnuty odděleně. 

Krátkodobé závazky jednorázového charakteru 

Prvně bude pozornost věnována skupině jednorázově se vyskytujícím krátkodobým 

závazkům vznikajících v důsledku evidence dotační podpory, jejíž zúčtování je 

očekáváno v nadcházejícím účetním období. Konkrétní případy jsou vymezeny 

následujícím schématem. 

Schéma č. 47: Vymezení významu krátkodobých závazků jednorázové charakteru 

vykazované z titulu dotační podpory 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

S ohledem na ojedinělý výskyt závazků z titulu evidence dotační podpory majících 

jednorázový charakter lze pro účely vstupních analýz doporučit eliminaci jejich účetní 

hodnoty v plné výši. Na základě upravených hodnot výše krátkodobých závazků pak 

již lze přistoupit k prognóze doby obratu krátkodobých závazků a následně 

i k vyčíslení absolutní výše této položky vstupující do výpočtu pracovního kapitálu. 

Krátkodobé závazky evidované po několik účetních období 

Je-li závazek z titulu evidence dotační podpory evidován po několik účetních období, 

jedná se obvykle o závazek vyplývající z doposud nealokované výše obdržené dotační 

podpory určené na úhradu opakujících se nákladů. V tomto případě by se subjekt 

provádějící ocenění měl zajímat o: 

- očekávanou dobu rozpouštění tohoto závazku, 

- očekávanou výši v jednotlivých letech alokovaných částí dotační podpory.  

Závazky jednorázového 
charakteru

Doposud nealokovaná výše obdržené dotační podpory 
určené na úhradu jednorázových nákladů

Dotace na pořízení dlouhodobého aktiva, které však 
k datu účetní závěrky nebylo pořízeno

Příslib dotační podpory 
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Jelikož lze u takového závazku očekávat v čase výhradně snižující se výši, jako 

opodstatněné se jeví vyjmutí závazků z titulu dotační podpory ze vstupních dat 

určených pro analýzu obrátkovosti krátkodobých závazků. Sestavení výsledného plánu 

krátkodobých závazků by pak mělo mít následující strukturu. 

Schéma č. 48: Návrh způsobu vyčíslení plánu krátkodobých závazků 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Po dosažení absolutních hodnot plánované výše krátkodobých závazků vyjma dotační 

závazků evidovaných z titulu dotační podpory a vyčíslení zůstatkové výše 

krátkodobých závazků evidovaných právě v kontextu dotační podpory lze součtem 

těchto položek stanovit výhled celkově výše krátkodobých závazků pro jednotlivé 

roky finančního plánu. 

Výpočet absolutní plánované výše krátkodobých závazků (vyjma závazků evidovaných 
z titulu dotační podpory)

Prognóza doby obratu krátkodobých závazků 

Výpočet doby obratu upravené výše krátkodobých závazků

Eliminace zůstatku dotační podpory vykazované v krátkodobých závazcích k datu 
účetní závěrky

Výpočet zůstatkové výše krátkodobých závazků evidovaných v kontextu dotační 
podpory k datu jednotlivých účetních závěrek

Plán alokace dotační podpory do výsledků hospodaření jednotlivých let plánu
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Schéma č. 49: Výpočet absolutní výše krátkodobých závazků 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Plán krátkodobých závazků by vyjma právě uvedeného výhledu alokace k datu 

ocenění přislíbené dotační podpory měl dále – v případě, kdy jsou dotace pro daný 

obor podnikatelské činnosti běžným zdrojem financování – reflektovat i očekávání 

spojená s budoucí akvizicí dotační podpory. V takovém případě lze doporučit zařazení 

očekávání v podobě opakujícího se přijetí dotační podpory do plánu krátkodobých 

závazků, je však potřeba rozlišovat, zda-li je dotace očekávána na jednorázovou či 

opakující se kompenzaci předmětných nákladů.  

Je-li dotace opakovaně přijímána na úhradu jednorázových nákladů, lze k plánování 

vývojových tendencí výše krátkodobých závazků přistoupit agregovaným způsobem 

spolu s dalšími krátkodobými závazky oceňovaného podniku; na přítomnost dotací 

v plánu krátkodobých závazků je však v tomto případě vhodné (i s ohledem na odlišný 

charakter závazků z titulu evidence dotační podpory v porovnání s dalšími 

neúročenými závazky podniku) explicitně upozornit. Pokud je ale dotační podpora 

určena k úhradě po několik účetních období opakujících se nákladů – s ohledem na 

cyklický vývoj výše, ve které je závazek z titulu evidence k datu účetní závěrky 

nealokované výše dotační podpory – lze doporučit spíše oddělený přístup k plánování 

výše neúročených závazků. 

5.3.3 Výnosy příštích období 

Pro úplnost bude poskytnut krátký komentář i k systému plánování výnosů příštích 

období, přicházející v úvahu při účtování dotační podpory na pořízení dlouhodobého 

aktiva dle systému IFRS. Jelikož je postupná alokace výše dotační podpory určené 

na pořízení dlouhodobého aktiva v tomto případě prováděna v souladu s vývojem výše 

odpisů dotačně pořízeného aktiva, lze plán výnosů příštích obdobích evidovaných 

Krátkodobé neúročené 
závazky

Absolutní plánované výše 
krátkodobých závazků 

(vyjma závazků evidovaných z 
titulu dotační podpory)

Absolutní výše krátkodobých 
závazků evidovaných v kontextu 

dotační podpory
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v důsledku doposud nealokované výše dotace navázat na odpisový plán dotačně 

podpořeného aktiva.  

Celkově tak lze opětovně doporučit vyjmutí výše výnosů příštích období odpovídající 

nealokované výši dotační podpory a prognózu budoucího vývoje výše této položky 

provést nezávisle na plánu zbývající výše výnosů příštích období. 

5.3.4 Obecně k plánování krátkodobých pohledávek a závazků 

Závěrem lze tedy rekapitulovat dva způsoby, kterými lze zamezit promítnutí – 

v důsledku evidence dotace – zkreslené výše jednotlivých položek pracovního kapitálu 

do finančního plánu podniku. Prvním z nich je eliminace jednorázově vykázaných 

položek pohledávek a závazků, u nichž s ohledem na jejich charakter obvykle není 

předpokládáno pravidelné opakování v obdobích, pro která je sestavován finanční 

plán; následně již lze pro plán jednotlivých položek vycházet z doby obratu těchto 

položek pracovního kapitálu. Pokud je k datu ocenění evidován zůstatek nealokované 

výše obdržené dotační podpory, je vhodné s tímto zůstatkem pracovat odděleně 

a o předpokládaný plán vývoje absolutní výše této položky korigovat výši 

neúročených závazků v jednotlivých letech plánu. V tomto případě dále záleží na tom, 

zda přijatá dotace představuje výjimečný zdroj financování podnikatelské činnosti 

dané účetní jednotky nebo se jedná o pravidelně získávanou složku investovaného 

kapitálu.  

Představuje-li dotační podpora ojediněle nabytý zdroj finančních prostředků, 

očekávaný vývoj krátkodobého závazku evidovaného z tohoto titulu lze plánovat na 

základě individuálního harmonogramu rozpouštění k datu ocenění evidované výše 

dotační podpory do výnosů jednotlivých období, a to na úrovni absolutních 

zůstatkových hodnot předmětného závazku. Typický plán alokace závazku z titulu 

evidence dotační podpory tak bude – v případě lineární alokace dotace do výnosů – 

charakteristický pozvolným poklesem jeho absolutní hodnoty. 

Představuje-li však závazek z titulu doposud nealokované výše dotační podpory 

pravidelně opakující se zdroj financování a v daném období alokovaná výše dotace 

bývá nahrazena opětovným vykázáním nově získané dotační podpory, lze v tomto 

případě na předmětný závazek pohlížet jako na stálou součást neúročených závazků 

a prognóza výše takového závazku může být implicitně zahrnuta v predikci 
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krátkodobých závazků jako celku. Na uvedenou skutečnost by však měl výstup 

oceňovatele řádně upozornit. 

Pokud byla činnost podniku v minulosti dotačně podpořena, příp. je nárok na dotační 

podporu podnikem evidován k datu ocenění, vývoj náročnosti výkonů na jednotlivé 

složky pracovního kapitálu tedy není v kontextu přijetí dotace vhodné bez jakýchkoliv 

úprav promítat do plánu položek pracovního kapitálu pro budoucí období. Na základě 

upravené výše plánu pracovního kapitálu již lze kalkulovat meziroční změny jeho 

hodnoty, tj. plánované výše investic do pracovního kapitálu. 

Přesto, že zdroje možných zkreslení spojených s dotační podporou byla identifikována 

výhradně pro krátkodobé pohledávky a závazky, resp. výnosy příštích období, při 

sestavování plánu pracovního kapitálu je nezbytné mít na paměti vazbu výše provozně 

nutné úrovně krátkodobého finančního majetku na krátkodobých závazcích, je-li tento 

způsob plánu krátkodobého finančního majetku v procesu sestavování plánu 

pracovního kapitálu použit. 

Plán pracovního kapitálu sestavovaný na základě právě uvedených doporučení 

k predikci krátkodobých pohledávek a závazků kalkuluje výhradně s dotační 

podporou, jejíž obdržení bylo k datu účetní závěrky již přislíbeno. S ohledem na 

skutečnost, že dotace nepředstavuje nárokový zdroj kapitálu, jsou další zkreslení výše 

krátkodobých pohledávek a závazků dosahované plánováním budoucí akvizice dotační 

podpory z pohledu opatrnostního přístupu k ocenění považovány za poměrně rizikové 

a tyto tak na základě výše doporučovaného přístupu do prognózy krátkodobých 

závazků nevstupují. K datu ocenění neevidované nároky na dotační podporu tak do 

plánu krátkodobých závazků a krátkodobých pohledávek nevstupují ani absolutně 

stanovenou hodnotou, ani skrze zkreslenou výši doby obratu předmětných položek 

pracovního kapitálu.  

I přes právě uvedené však může nastat situace, kdy plán krátkodobých pohledávek 

a závazků s budoucí akvizicí dotační podpory bude kalkulovat. K tomuto přístupu se 

lze uchýlit zejména v případě podniků, jejichž činnost je historicky již dlouhodobě 

dotačně podporována a v rámci provedené strategické analýzy nejsou zjištěny 

významné změny v systému redistribuce veřejných zdrojů v podobě dotací 

poskytovaným podnikatelským jednotkám na relevantním trhu. V takovém případě je 

však vhodné promítnout rizika spojená s případným výpadkem dotační podpory 
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jakožto bezplatného zdroje financování podnikatelské jednotky do diskontní míry 

sloužící k diskontování peněžních toků oceňovaného podniku, a to např. 

prostřednictvím přirážky za nejasnou budoucnost.  

5.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Při výhradním užití informací poskytovaných účetními závěrkami je v případě 

evidence dotace na pořízení dlouhodobého aktiva na základě již provedených analýz 

za hlavní zdroj zkreslení považováno podhodnocení účetní brutto hodnoty dotačně 

podpořených dlouhodobých aktiv, které se následně promítá i do: 

- Podhodnocení výše odpisů dotačně podpořených dlouhodobých aktiv, 

- Podhodnocení netto účetní hodnoty dotačně podpořených dlouhodobých aktiv. 

S ohledem na evidenci aktiva v nižší než tržní hodnotě odpovídající účetní brutto, 

resp. netto hodnotě pak lze – při prováděných analýzách na úrovni všech již 

popsaných přístupů k plánování investic do dlouhodobého provozně nutného majetku 

– identifikovat sklony k podhodnocení nutné úrovně takto vymezeného investovaného 

kapitálu.  

Na základě právě uvedených informací lze specifikovat úpravy, jejichž provedení je 

nezbytné za účelem kvantifikace ekonomické realitě odpovídajících dat. Kroky 

vedoucí k eliminaci dříve specifikovaných anomálií účetní a ekonomické podstaty 

přijetí dotační podpory na pořízení dlouhodobého aktiva lze strukturovat následovně: 

- Navýšení účetní brutto hodnoty dotačně podpořeného aktiva na úroveň jeho 

brutto hodnoty bez zohlednění dotace, 

- Vyčíslení úpravy výsledku hospodaření vzniklé rozdílem mezi odpisy 

kalkulovanými z původní, resp. snížení účetní brutto hodnoty aktiva, 

- Úprava účetní netto hodnoty v důsledku změny historicky dosahované výše 

ročních odpisů dotačně podpořeného aktiva, 

- Úprava výsledku hospodaření oceňovaného podniku v důsledku změny 

historicky dosahované výše odpisů. 

Následující schéma prezentuje způsob vyčíslení úprav výsledku hospodaření z titulu 

úprav historicky vykazované roční výše odpisů. 
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Schéma č. 50: Způsob vyčíslení úpravy VH z titulu úpravy výše odpisů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zatímco způsob zachycení navýšení brutto hodnoty dotačně podpořeného aktiva 

na aktivní straně bilance a s ním spojený způsob zachycení navýšení roční výše odpisů 

tohoto aktiva ve výsledku hospodaření je poměrně jednoznačný, komplikace nastává 

se zařazením navýšení brutto účetní hodnoty na pasivní straně bilance. Bude-li však 

uváženo, že dotace pro podnik představuje bezplatný zdroj financování, rozdíl brutto 

účetních hodnot před a po zohlednění výše dotace lze kapitalizovat, tj. označit 

za ekvivalent vlastního kapitálu. 

Způsob zachycení navrhovaných změn v rozvaze oceňovaného podniku je 

prezentován následují tabulkou. 

Tabulka č. 35: Zachycení navrhovaných změn v rozvaze podniku 

Aktiva netto [tis. Kč] 31. 12.  Pasiva [tis. Kč] 31. 12.  

Dotačně podpořené A v ZC  Úprava VH kumulovaně  

- - Ekvivalent VK  

Aktiva celkem  Pasiva celkem  

Zdroj: vlastní zpracování 

Nyní budou navrhované změny aplikovány na konkrétním příkladu. 

  

Vyčíslení výše úpravy VH jednotlivých obdobích na základě rozdílu účetní výše 
odpisů a výše odpisů založené na skutečné brutto hodnotě aktiva

Sestavení odpisového plánu dotačně podpořeného aktiva na základě brutto hodnoty 
(bez úpravy o dotaci)

Sestavení odpisového plánu dotačně podpořeného aktiva na základě brutto hodnoty 
aktiva snížené o výši dotace
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Příklad 12: Aplikace úprav eliminujících zkreslení v důsledku snížení účetní 

brutto hodnoty dotačně podpořeného aktiva (vlastní zpracování) 

Oceňovaný podnik obdržel dotaci na pořízení software ve výši 50 % pořizovací ceny, 

tj. 10 mil. Kč. Software byl zařazen do užívání k 1. 1. 2013, odpisován byl 5 let. 

Úkolem je promítnout do rozvahy oceňovaného podniku úpravy eliminující zkreslení 

v důsledku snížení brutto hodnoty dotačně podpořeného aktiva pro jednotlivé roky 

jeho účetního odpisování. 

Nejprve bude sestaven odpisový plán software pro případ odpisu aktiva z brutto 

hodnoty korigované o výši dotace a pro případ odpisu aktiva z jeho skutečné brutto 

hodnoty. Rozdílem mezi právě uvedenými hodnotami bude stanovena výše, ve které 

musí být provedena úprava výsledku hospodaření jednotlivých účetních období. 

Tabulka č. 36: Původní a upravený plán výše odpisu, korekce VH 

[mil. Kč] 
Původní výše 

odpisů [mil. Kč] 

Upravená výše 

odpisů [mil. Kč] 

Úprava VH  

[mil. Kč] 

2013 2 4 -2 

2014 2 4 -2 

2015 2 4 -2 

2016 2 4 -2 

2017 2 4 -2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě znalosti roční výše odpisů může být dále přistoupeno k vyčíslení účetní 

netto hodnoty softwaru v obou z uvažovaných případů. Následující tabulka uvádí 

vývoj účetní netto hodnoty v případě užití účetního pohledu. 

Tabulka č. 37: Vývoj účetní netto hodnoty aktiva – účetní pohled 

Účetní pohled 

[mil. Kč] 

Účetní hodnota 

brutto [mil. Kč] 

Oprávky  

[mil. Kč] 

Účetní hodnota 

netto [mil. Kč] 

2013 10 2 8 

2014 10 4 6 

2015 10 6 4 

2016 10 8 2 

2017 10 10 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka pak vyobrazuje ekonomický pohled na vývoj netto hodnoty téhož 
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aktiva. 

Tabulka č. 38: Vývoj účetní netto hodnoty aktiva – ekonomický pohled 

Ekonomický 

pohled [mil. Kč] 

Účetní hodnota 

brutto [mil. Kč] 

Oprávky  

[mil. Kč] 

Účetní hodnota 

netto [mil. Kč] 

2013 20 4 16 

2014 20 8 12 

2015 20 12 8 

2016 20 16 4 

2017 20 20 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdílem účetních netto hodnot zjištěných na základě obou výše vymezených 

pohledů je zároveň stanovena výše požadované úpravy netto hodnoty softwaru 

v jednotlivých letech. Vyčíslení požadovaných úprav na aktivní straně bilance je 

prezentováno následující tabulkou. 

Tabulka č. 39: Vyčíslení úpravy netto hodnoty software v rozvaze 

[mil. Kč] 2013 2014 2015 2016 2017 

Účetní hodnota netto – 

účetní pohled 
8 6 4 2 0 

Účetní hodnota netto – 

ekonomický pohled 
16 12 8 4 0 

Úprava netto hodnoty 

SW v rozvaze 
+8 +6 +4 +2 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nyní může být přistoupeno k identifikací úprav na pasivní straně bilance. Jak již bylo 

uvedeno, dotaci lze jakožto bezplatný zdroj financování podnikatelské činnosti 

kapitalizovat do položky ekvivalent vlastního kapitálu. Rozdíl v odpisech bude 

promítnut do položky úprava výsledku hospodaření, a to kumulovaně. Dosažené 

výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 40: Vyčíslení úprav na pasivní straně bilance 
[mil. Kč] 2013 2014 2015 2016 2017 

Úprava VH kumulovaně -2 -4 -6 -8 -10 

Ekvivalent VK 10 10 10 10 10 

Úprava pasiv +8 +6 +4 +2 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož úprava netto hodnoty software v rozvaze je jedinou úpravou realizovanou 

na aktivní straně bilance, je efekt této úpravy srovnatelný s efektem dosaženým 
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na pasivní straně bilance. Porovnáním uvedených hodnot byla potvrzena shoda výši 

úprav uskutečňovaných v jednotlivých obdobích odpisování dotačně podpořeného 

aktiva. 

S ohledem na význam výše dlouhodobého majetku z pohledu objemu investic 

poskytovaných do tohoto majetku v rámci sestavování finančního plánu podniku bude 

dále pozornost soustředěna na eliminaci nežádoucích dopadů výhradního využití 

účetnictvím poskytovaných informací týkajících se účetní hodnoty dotačně 

podpořených aktiv. Při plánování investic a odpisů do dlouhodobého provozně 

nutného investovaného kapitálu může zkreslení brutto, resp. netto hodnot nastat 

na úrovni: 

- Vyčíslení meziroční změny brutto účetní hodnoty dlouhodobých aktiv → 

zkreslení výše investic brutto do dlouhodobého provozně nutného 

investovaného kapitálu; 

- Vyčíslení historicky dosahované výše odpisů dlouhodobého majetku → 

zkreslení výše investic netto do dlouhodobého provozně nutného 

investovaného kapitálu, a to jak prostřednictvím výše investic brutto 

(meziroční změna výše provozně nutného investovaného kapitálu v účetní 

brutto hodnotě), tak skrze výši odpisů v jednotlivých analyzovaných účetních 

obdobích; 

- Poměru odpisů k brutto hodnotě dlouhodobého provozně nutného 

investovaného kapitálu → problematické při plánování absolutní výše 

odpisů pro období finančního plánu v závislosti na historicky dosahovaném 

poměru odpisů k brutto hodnotě dlouhodobého provozně nutného IK; 

- Zkreslení historicky dosahované relativního zastoupení dlouhodobého 

hmotného, resp. nehmotného majetku na provozně nutném dlouhodobém IK 

jako celku → opětovné riziko promítnutí nesprávného poměrného zastoupení 

těchto skupin dlouhodobého majetku na celkovém objemu plánované výše 

provozně nutného kapitálu, který bude v jednotlivých letech plánu 

predikován; 

- Zkreslení výše koeficientu náročnosti tržeb na investice brutto, resp. výše 

koeficientu za celé analyzovaného období → zkreslení absolutní výše 
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dlouhodobého provozně nutného investovaného kapitálu v případě, 

že k predikci této veličiny bude použita historicky dosažená výše koeficientu 

náročnosti tržeb na brutto investicích.  

Předcházející bodový výčet upozornil na četná zkreslení za minulá období 

kalkulovaných ukazatelů, resp. veličin, které bývají při plánu investic 

do dlouhodobého majetku obvykle využívány. Upozorněno tak bylo na konkrétní 

oblasti, v rámci nichž nelze historicky dosažené výsledky (v případě, že podnikem 

byla v minulých obdobích přijata dotace na pořízení dlouhodobého aktiva) bez dalších 

úprav považovat za vhodné východisko k predikci jejich výše v rámci finančního 

plánu podniku. Jak již bylo uvedeno, historicky dosažené výsledky totiž v těchto 

případech způsobují podhodnocení náročnosti probíhající podnikatelské činnosti na 

investovaný kapitál – při plánování objemu investovaného kapitálu pro budoucí 

období je tak nutné reflektovat reálně předpokládanou výši kapitálu, prostřednictvím 

kterého bude provozovaná činnost realizována. 

Podhodnocení výše do podniku investovaného provozně nutného dlouhodobého 

majetku v případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého aktiva je prezentováno 

následujícím příkladem. 

Příklad 13: Zkreslení analýzy investiční náročnosti – pokračování příkladu 10 

(vlastní zpracování) 

Tento příklad navazuje na příklad 10 zabývající se identifikaci horizontálních 

a vertikálních dopadů zkreslení aktivní strany bilanční sumy. Za použití stejných 

vstupních parametrů bude nyní kalkulována výše koeficientu náročnosti tržeb 

na investice brutto v jednotlivých letech, stejně jako výše tohoto ukazatele za celé 

období. Rekapitulovány budou pro výpočet stěžejní informace týkající dotačně 

podpořeného pořízení automatizované výrobní linky: 

- Pořizovací cena: 10 mil. Kč; 

- Dotace ve výši 50 % pořizovací ceny; 

- Zařazení do užívání: 1. 1. 2014; 

- Doba účetního odpisování: 10 let.  
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Vyčíslena bude dále i výše poměru odpisů k účetní brutto hodnotě dlouhodobého 

hmotného majetku (od dlouhodobého nehmotného majetku bude pro účely tohoto 

příkladu zcela abstrahováno). V rámci přístupu podle hlavních položek pak budou 

identifikovány zdroje zkreslení jednotlivých ukazatelů. Zdroje zkreslení budou 

následně korigovány, aby mohly být dopočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů 

odpovídajících skutečné investiční náročnosti podniku. Provedené korekce budou 

vycházet z výše vymezených návrhu úprav na rozvahu oceňovaného podniku. 

Za účelem výpočtu vybraných, výše uvedených ukazatelů, je nezbytná znalost výše 

tržeb v jednotlivých letech hodnoceného období. Nezbytným východiskem je rovněž 

znalost data, ke kterému má být analýza investiční náročnosti podniku provedena – 

tímto byl zvolen 31. 12. 2018. Tržby oceňovaného podniku činily v roce 2014 

25 mil. Kč a v následujících letech narůstaly stabilním meziročním tempem růstu 

ve výši 3 %. Vývoj výše tržeb mezi roky 2014-2018 je prezentován následující 

tabulkou. 

Tabulka č. 41: Vývoj tržeb mezi roky 2014-2018 

 - 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby [tis. Kč] 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 

Meziroční tempo 

růstu tržeb [%] 
- 3 3 3 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě dostupných informací lze dopočítat vývoj účetní brutto i netto hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku a stanovit výši odpisů, to vše na základě veřejně 

dostupných účetních dat analyzovaného podniku. Na základě meziročních změn 

hodnoty investovaného kapitálu lze následně vyčíslit objem brutto i netto investice 

v jednotlivých letech – toto je provedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 42: Investiční náročnost – východisko: výhradně externí zdroje dat 

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

DHM (brutto) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

DHM (netto) 6 900 5 800 4 700 3 600 2 500 

Odpisy 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Investice brutto   0 0 0 0 

Investice netto   -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, podnik neučinil mezi roky 2014-2018 žádnou 
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investici. Postupná alokace pořizovací ceny dlouhodobých aktiv do výsledku 

hospodaření by tak v inflačním prostředí nepředstavovala pro podnik tvorbu 

dostatečného objemu zdrojů financování obnovy stávajícího dlouhodobého majetku 

podniku.  

S ohledem na znalost evidence dotační podpory v rámci ústředního aktiva podniku 

bude dále analyzován vývoj výše tohoto aktiva, a to jak na úrovni účetních brutto, tak 

netto účetních hodnot. Stav prezentovaný účetními výkazy bude dále porovnán 

se stavem odpovídajícím ekonomické realitě. Jelikož v rámci uvedeného příkladu 

byla dotace obdržena výhradně na 50 % úhradu pořizovací ceny výrobní linky, 

následující tabulka vyobrazuje pouze vývoj účetní hodnoty výrobní linky 

a dlouhodobého hmotného majetku jako celku. 

Tabulka č. 43: Vývoj účetních hodnot vybraného majetku – účetní pojetí 

V tis. Kč; k 31. 12. daného roku 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý hmotný majetek           

Účetní brutto hodnota 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Účetní netto hodnota 6 900 5 800 4 700 3 600 2 500 

Z toho výrobní linka           

Účetní brutto hodnota 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Korekce 500 1 000 1 500 2 000 2 500 

Účetní netto hodnota 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Pro srovnání je v následující tabulce uveden vývoj účetní hodnoty výrobní linky 

a dlouhodobého hmotného majetku jako celku v případě promítnutí ekonomického 

pojetí investiční náročnosti dlouhodobého majetku – účetní hodnoty výrobní linky 

zde proto vyjadřují její hodnotu k datu ocenění, která není „uměle“ ponížena o výši 

dotační podpory. Stejně tak byla upravena výše odpisů, resp. celkových korekcí, které 

tak do provozního výsledku promítají nákladovou náročnost bez výše obdržené 

dotace. 
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Tabulka č. 44: Vývoj účetních hodnot vybraného majetku – ekonomické pojetí 

V tis. Kč; k 31. 12. daného roku 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý hmotný majetek           

Účetní brutto hodnota 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Účetní netto hodnota 11 400 9 800 8 200 6 600 5 000 

Z toho výrobní linka           

Účetní brutto hodnota 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Korekce 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Účetní netto hodnota 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě upravených vstupních dat již lze vyčíslit objem brutto i netto investic 

v jednotlivých letech – toto je provedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 45: Investiční náročnost – východisko: externí i interní zdroje dat 

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

DNM a DHM (brutto) 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

DNM a DHM (netto) 11 400 9 800 8 200 6 600 5 000 

Odpisy 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Investice brutto   0 0 0 0 

Investice netto   -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Zdroj: vlastní zpracování 

V této fázi již byla investiční náročnost v absolutním vyjádření vyčíslena jak 

na úrovni výhradního použití externě dostupných informačních zdrojů, tak na úrovni 

znalosti konkrétních dotačních titulů a jejich postupné alokace v čase. Nyní tedy bude 

přistoupeno k výpočtu relativních ukazatelů, tj. koeficientů náročnosti tržeb 

za jednotlivá období, resp. za sledované období jako celek. 

Tabulka č. 46: Koeficient náročnosti tržeb na investice brutto – východisko: výhradně 

externí zdroje dat 

Název [tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 2018 

DHM brutto 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Odpisy 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Tržby 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 

Koeficient náročnosti 

tržeb na investice brutto 
  0,0427 0,0415 0,0403 0,0391 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka uvádí pro srovnání hodnoty tohoto ukazatele dosažené na základě 
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reflexe skutečné výše investiční náročnosti. 

Tabulka č. 47: Koeficient náročnosti tržeb na investice brutto – východisko: externí 

i interní zdroje dat 

Název [tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 2018 

DHM brutto 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Odpisy 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Tržby 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 

Koeficient náročnosti 

tržeb na investice brutto 
  0,0621 0,0603 0,0586 0,0569 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analýza výše dosažených koeficientů náročnosti tržeb na investice brutto 

v jednotlivých letech odhalila tendence k podhodnocení této veličiny v obdobích, 

ve kterých je pro generování peněžních toků využíváno aktivum, jehož pořízení bylo 

dotačně podpořeno. Jelikož je pro účely plánu obvykle vycházeno z průměrné výše 

koeficientu náročnosti tržeb na investice brutto, resp. výše koeficientu za celkově 

analyzované období, budou dále dopočteny hodnoty těchto ukazatelů. Dosažené 

výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 48: Investiční náročnost za celé časové období, tj. roky 2015-2018 – 

relativní vyjádření 

Hodnota v % Účetní pojetí Ekonomické pojetí 

Průměr koeficient náročnosti 

tržeb na investicích brutto 
4,089 5,947 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nadcházející tabulka vyobrazuje vývoj poměrného zastoupení odpisů na provozně 

nutném investovaném kapitálu, a to opět jak v případě ryze účetního pojetí, tak 

v případě pojetí vycházejícího z ekonomické podstaty podnikem využívaného objemu 

dlouhodobého, provozně nutného investovaného kapitálu. 

Tabulka č. 49: Zastoupení odpisů na provozně nutném investovaném kapitálu v brutto 

účetních hodnotách 

Název [%] 2014 2015 2016 2017 2018 

Odpisy/provozně nutný 

investovaný kapitál brutto 

– účetní pojetí 

14 14 14 14 14 

Odpisy/provozně nutný 

investovaný kapitál brutto 

– ekonomické pojetí 

12 12 12 12 12 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dosažené výsledky upozorňují na možnost nadhodnocení celkové hodnoty 

oceňovaného podniku v důsledku výhradního použití externě dostupných účetních dat 

podniku, pořízení jehož aktiv bylo dotačně podpořeno. Zdrojem nadhodnocení je 

v tomto případě podhodnocená úroveň investiční náročnosti podniku. 

5.5 Marže dosahovaná v provozní oblasti 

V rámci kapitoly věnované identifikaci možných zdrojů zkreslení při výhradním 

využití externích zdrojů informací v procesu ocenění podniku byla mimo jiné 

pozornost věnována i analýze dopadů zaznamenaných na úrovni marže realizované 

v provozní oblasti podniku. Identifikovány byly zejména dopady v podobě: 

- podhodnocení výše odpisů nebo  

- nadhodnocení výše ostatních provozních.  

S ohledem na právě uvedené informace lze pro účely predikce marže dosahované 

v provozní oblasti považovat za vhodné provedení korekcí historicky dosahovaných 

hodnot vstupních parametrů tohoto poměrového ukazatele. Jelikož marže dosahovaná 

v provozní oblasti je dána poměrem korigovaného provozního výsledku hospodaření 

a tržeb oceňovaného podniku, pozornost bude zaměřena na korekci odpisů, 

příp. ostatních provozních výnosů podniku. 

Dotace na pořízení dlouhodobého aktiva 

Korekce nutné pro alokaci ekonomické realitě odpovídajícímu nákladu v podobě 

odpisů do výsledku hospodaření již byly blíže specifikovány, vzpomenout lze, že se 

v případě aktiva, jehož pořízení bylo dotačně podpořeno, jednalo o korekce 

následujících parametrů: 

- účetní brutto hodnota dlouhodobého majetku, 

- odpisy dlouhodobého majetku, 

- aktualizace účetní netto hodnoty dlouhodobého majetku, 

stejně jako o promítnutí těchto změn do rozvahy oceňovaného podniku, 

tzn. i do výsledku hospodaření, v rámci nějž se navýšení odpisů projeví snížením výše 

korigovaného provozního výsledku hospodaření. 
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Dotace na úhradu nákladů 

Dále tedy zbývá vymezit korekce korigovaného provozního výsledku hospodaření 

z důvodu v minulosti provedené alokace dotace přijaté na úhradu provozních. Jelikož 

jsou tyto postupně účtovány z krátkodobých závazků souvztažně přímo do výsledku 

hospodaření daného období, přičemž dotace představuje bezplatný zdroj financování 

podniku, lze závazek z titulu doposud nealokované výše obdržené dotace kapitalizovat 

do položky ekvivalenty vlastního kapitálu a výsledek hospodaření v jednotlivých 

letech korigovat právě o výši v jednotlivých letech alokované dotační podpory. 

Tabulka č. 50: Zachycení navrhovaných změn v rozvaze podniku 

Aktiva netto [tis. Kč] 31. 12.  Pasiva [tis. Kč] 31. 12.  

- - Úprava VH kumulovaně  

- - Ekvivalent VK  

Aktiva celkem - Pasiva celkem - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Úpravy výsledku hospodaření jsou přitom determinovány výší ostatních provozních, 

resp. finančních výnosů, která byla v minulých obdobích do výsledku hospodaření 

alokována. Právě tato výše totiž představuje nadhodnocení provozního výsledku 

v podobě alokace dotace do výsledku hospodaření podniku, které tak působí 

v komparaci s obdobími, kdy dotační podpora alokována nebyla, pozitivně zkresleným 

dojmem. Výše ekvivalentu vlastního kapitálu je pak rovněž navyšována, 

a to v souladu s alokací dotace do provozního výsledku hospodaření oceňovaného 

podniku. 

Aplikace právě navrhovaných změn v rozvaze oceňovaného podniku je prezentována 

následujícím příkladem. 

Příklad 14: Aplikace úprav eliminujících zkreslení v podobě navýšení 

provozního výsledku hospodaření v důsledku přijetí dotace na úhradu nákladů 

(vlastní zpracování) 

Oceňovaným podnikem byla přijata dotace ve výši 1,6 mil. Kč na částečnou 

kompenzaci mzdových nákladů, které budou vynakládány v letech 2014-2017. 

Dotační podpora slouží ke krytí poloviny mzdových nákladů vynakládaných v těchto 

letech (výše mzdových nákladů je uvažována konstantně v roční výši 800 tis. Kč). 
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Úkolem je aplikovat úpravy eliminující zkreslení v podobě navýšení provozního 

výsledku hospodaření v důsledku přijetí této dotace. 

Nejprve je nutné identifikovat výši úprav účetní hodnoty provozního výsledku 

hospodaření za účelem vyobrazení přínosu podniku k vytvoření tohoto výsledku. 

Tabulka č. 51: Korekce výsledku hospodaření jednotlivých účetních období 

[tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 

Mzdové náklady  800 800 800 800 

Ostatní provozní výnosy z titulu alokace 

dotace – korekce mzdových nákladů 
400 400 400 400 

Korekce výsledku hospodaření v důsledku 

eliminace alokace dotace 
-400 -400 -400 -400 

Korekce výsledku hospodaření v důsledku 

eliminace alokace dotace – kumulovaně 
-400 -800 -1200 -1600 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně bude vymezena výše ekvivalentů vlastního kapitálu představovaná k datu 

účetní závěrky jednotlivých období doposud alokovanou výše dotační podpory 

v kumulovaném vyjádření. Výše ekvivalentů vlastního kapitálu je pro daný příklad 

vymezena následující tabulkou. 

Tabulka č. 52: Vyčíslení ekvivalentu vlastního kapitálu 

[tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 

Ekvivalent VK 400 800 1 200 1 600 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po vymezení výše kumulovaných úprav výsledku hospodaření a vyčíslení 

ekvivalentu vlastního kapitálu pro jednotlivá období alokace dotační podpory lze 

vymezit i výsledný efekt provedených úprav na pasivní stranu bilance oceňovaného 

podniku. 

Tabulka č. 53: Vyčíslení úprav na pasivní straně bilance 

[tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 

Úprava VH kumulovaně -400 -800 -1200 -1600 

Ekvivalent VK 400 800 1 200 1 600 

Úprava pasiv 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, provedené úpravy jsou bez dopadu na výši 

bilanční sumy oceňovaného podniku. 
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5.6 K dalším kategoriím generátorů hodnoty 

Na předchozích stranách byly identifikovány možné zdroje zkreslení historicky 

dosahovaných hodnot generátorů hodnoty podniku, jehož činnost byla v minulosti 

dotačně podpořena. Jelikož právě historicky dosahované hodnoty těchto ukazatelů 

bývají při sestavování finančního plánu podniku častý podkladových materiálem, 

neprovede-li subjekt provádějící ocenění nezbytné úpravy historicky dosahovaných 

hodnot, kterými byly jednotlivé generátory hodnot v minulosti zastoupeny, zkreslení 

minulých obdobích se promítají i do finančního výhledu sestavovaného pro roky 

nadcházející po datu ocenění. 

V rámci ocenění podniku však dále figurují i prozatím konkrétněji nekomentované 

generátory hodnoty, na které má dopad účtování o dotacích odlišný charakter. Jako 

první lze komentovat délku první fáze, což je v případě výnosového ocenění podniku 

generátor hodnoty mající přímou vazbu na finanční plán – ovlivňuje totiž počet let, na 

který bude tento sestavován. V souvislosti s ohledem na význam dotační podpory 

v konkrétním podniku pak při volbě délky první fáze lze doporučit zohlednění délky 

období, v rámci kterého je očekávána alokace dotace, na kterou je k datu ocenění 

podnikem evidován nárok, který lze považovat za nezpochybnitelný. Zohlednění 

očekávané délky alokace dotační podpory umožní realističtější projekci podnikové 

výkonnosti, která by koncem první fáze měla dospět ke stabilizaci (v kontextu 

uvedené problematiky se jedná zejména o ustálení rentability vlastního kapitálu). 

Nachází-li se subjekt provádějící ocenění v bodě, kdy už má připravenou predikci 

kompletní sady triumvirátu účetních výkazů, tzn. že již disponuje i predikcí volných 

peněžních toků, pro finalizaci ocenění zbývá mimo jiné stanovit výši diskontní míry, 

kterou budou následně jednotlivé peněžní toky aktualizovány. Představuje-li dotační 

podpora nezbytný zdroj financování, měla by se rizika závislosti dalšího pokračování 

podniku (v případě, ve kterém existují argumenty pro aplikaci výnosového přístupu 

k ocenění) odrazit ve výši pro aktualizaci peněžních toků použité diskontní míry, 

v rámci níž by měla být rizika spojená s další akvizicí dotační podpory zohledněna 

prostřednictvím aplikace rizikové přirážky. 
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6 Hlavní doporučení pro praktickou aplikaci 

Předcházející kapitoly se postupně věnovaly vymezení různých zdrojů zkreslení, 

kterých je dosahováno při výhradních použití externě dostupných zdrojů účetních 

informací při ocenění podniku, následně byly jednotlivé zdroje zkreslení 

identifikovány, aby konečně mohla být navrhnuta opatření vedoucí k eliminaci 

vymezených zkreslení. V rámci této kapitoly budou shrnuty nejvýznamnější z doposud 

dosažených závěrů, a to v členění dle jednotlivých přístupů k ocenění. Úvodní část 

kapitoly bude věnována shrnutí nezbytných informačních zdrojů, bez kterých je 

eliminace zdrojů zkreslení velmi problematická – navrhnut tedy bude seznam 

podkladů, kterými by subjekt provádějící ocenění při odhadu hodnoty podniku 

odrážející jeho skutečnou ekonomickou situaci měl disponovat. 

6.1 Podklady umožňující provedení požadovaných korekcí 

Jak již bylo uvedeno, subjektu provádějící ocenění se informace nezbytné pro jeho 

činnost dostávají do rukou z různých zdrojů, které lze z pohledu k přístupu 

k informacím členit do dvou kategorií, a sice na veřejně dostupné informace 

a informace interního charakteru. 

6.1.1 Externí zdroje informací 

V kontextu diskutované problematiky lze za hlavní, veřejně dostupný informační zdroj 

považovat Sbírku listin, konkrétně pak ve Sbírce listin obsažené výroční zprávy 

oceňovaného podniku. V porovnání s účetními výkazy představuje výroční zpráva 

cenný zdroj dat v podobě informací poskytnutých nad rámec údajů obsažených 

v rozvaze či výkazu zisku a ztráty – bývá zde podrobněji popsána struktura 

jednotlivých rozvahových, ale i výsledkových položek a kromě detailu hodnotové 

skladby jednotlivých skupin majetku tak v rámci výroční zprávy bývají předkládány 

i informace týkající se skladby ostatních provozních, resp. finančních nákladů. 

Alternativně lze k získání předmětných informací využít i přílohu k účetní závěrce.  

Přesto, že by příloha k účetní závěrce měla na základě vyhlášky pro podnikatele 

vysvětlovat a doplňovat informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 

přičemž příloha účetní závěrky představuje povinnou součást dokumentace vkládané 

do Sbírky listin, podniky poskytovaný detail zveřejňovaných informací bývá 

v kontextu vymezené problematiky informačně velmi skoupý – příloha k účetní 

závěrce je často omezena na rekapitulaci základních účetních metod či způsobu 
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oceňování jednotlivých majetkových položek, čímž bývá Sbírka listin – jakožto zdroj 

dat pro analýzy prováděné za účelem stanovení hodnoty podniku – limitována na 

informace zveřejněné v rámci rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Alternativně lze informace o dotační podpoře podniku shromažďovat z internetových 

platforem jejich poskytovatelů. Jmenovitě lze uvést např. Státní zemědělský 

intervenční fond, který každoročně zveřejňuje veškeré příjemce dotace, a to včetně: 

- částky, ve které byla dotační podpora poskytnuta,  

- roku čerpání dotační podpory, 

- fondu, resp. typu podpory a konkrétního opatření a 

- zdroje dotační podpory (v členění na zdroje ČR a zdroje EU) 19. 

Data20 dostupná na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního 

fondu jsou však dostupný výhradně za fiskální roky 2016 a 2017. 

Objem dotační podpory lze dále zjišťovat např. na internetových stránkách 

www.fondyeu.eu, uvádějící výčet příjemců dotací z Evropské unie21. Prostřednictvím 

této stránky je podle názvu příjemce (příp. jeho identifikátoru IČO) možné zjišťovat 

operační program, ve kterém byla dotace poskytována, či celkově alokovanou částku 

podpory. Nevýhodou platformy je její zaměření na dotace čerpané výhradně 

v programovém období 2007-201322. 

                                                      

19 Předmětné informace jsou dostupné na internetové stránce https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-

dotaci.  

20 Praktická ukázka informací dostupných na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu je pro případ náhodně vybraného podniku přílohou této diplomové práce. 

21 Předmětné informace jsou dostupné na internetové stránce http://www.fondyeu.eu/prijemci-dotaci. 

22 Možný způsob vyhledávání příjemců podpory z EU a praktická ukázka informací dostupných na 

internetových stránkách www.fondyeu.eu je pro případ náhodně vybraného podniku přílohou této 

diplomové práce. 
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Významné limitace jsou pak shledávány na úrovni oceňování jednotlivých 

majetkových položek, u nichž se získávání externě dostupných informací o dotační 

podpoře bez předchozí znalosti dotačního programu, v rámci kterého bylo pořízení 

takového aktiva podpořeno, jeví téměř jako nemožné.  

6.1.2 Interní zdroje informací 

Přesto, že elektronizací přístupu k informacím týkajících se dotační podpory dospělo 

v případě vybraných okruhů, z nichž lze dotační podporu čerpat, ke značným 

zjednodušením, v současné době lze na národní úrovni konstatovat absenci uceleného 

systému podávajícího komplexní informace o výši dotační podpory poskytované 

jednotlivým podnikatelským jednotkám napříč dostupnými dotačními programy. 

Zveřejňované informace navíc obvykle subjektu provádějícímu ocenění neposkytují 

patřičný detail nezbytný pro správné uchopení dané problematiky v procesu stanovení 

odhadu hodnotu oceňovaného podniku (zveřejňované informace např. nereflektují 

skutečný způsob účetního zachycení obdržené dotace či alokaci její výše v období 

čerpání dotační podpory).  

Na základě výše uvedeného nelze externí zdroje informací pro stanovení hodnoty 

podniku považovat za dostatečné a s žádostí o poskytnutí bližšího detailu je nezbytné 

oslovit představitele oceňovaného podniku (příp. majitele oceňovaného aktiva.), kteří 

by měli disponovat jak žádostí o dotační podporu, tak rozhodnutím o jejím přidělení. 

Jelikož však informace zanesené v právě uvedených dokumentech neobsahují veškeré, 

pro oceňovatele nezbytné informace, seznam podkladů pro stanovení odhadu 

ekonomické realitě odpovídající tržní hodnoty podniku, resp. dílčích majetkových 

položek, by kromě právě uvedených dokumentů neměl opomíjet zejména následující 

oblasti: 

- Vymezení historicky obdržené výše dotační podpory včetně uvedení účelu 

jejího čerpání (informace využitelné pro analýzu vývoje výše dotační podpory 

v čase a následnou predikci do budoucna očekávaného vývoje); 

- Vymezení účelu, na který byla (příp. je) dotační podpora určena (členění na 

dotace na úhradu provozních nákladů, finančních nákladů či pořízení 

dlouhodobého aktiva); 

- Vymezení způsobu účetního zachycení dotační podpory v jednotlivých letech 

jejího čerpání, stejně jako k datu ocenění (vhodné pro identifikaci účetního 
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zachycení dotační podpory k jednotlivým datům účetní závěrky, resp. k datu 

ocenění); 

- Strukturu ostatních provozních a finančních výnosů za minulá období (vhodné 

pro případné vyčlenění dotační podpory z historicky dosahované výše těchto 

výnosových položek a následné oddělení predikce výše těchto položek 

od plánované výše dotační podpory); 

- V případě dotací na pořízení dlouhodobého aktiva vyjma výše uvedeného 

a jednoznačné identifikace dotačně podpořeného aktiva i původní pořizovací 

cenu tohoto aktiva (tj. pořizovací cenu před odečtením dotační podpory) 

a odpisový plán sestavený na základě pořizovací ceny snížené o výši dotace, 

- Informace týkající se očekávaného vývoje akvizice dotační podpory 

v obdobích následujících po datu ocenění (zjištění, zda podnik plánuje žádat 

o dotaci z titulu, ze kterého mu již tato byla udělena, i v nadcházejících 

obdobích, příp. jaká je očekávaná výše obdržené dotace; dále též zjištění, zda 

podnik neplánuje akvizici dodatečných příjmů z dotační podpory). 

Na základě právě uvedených informací by měl subjekt provádějící ocenění být 

schopen provést řádnou analýzu historicky realizovaných účetních procesů 

a vyhodnotit tak v minulosti dosažené zdroje případných zkreslení. V kombinaci 

s provedenou strategickou analýzou by tak měl být schopen přistoupit i k plánování 

budoucího vývoje podnikatelské jednotky. 

6.2 Majetkové ocenění 

Jak vyplynulo z výše předložených informací, majetkový přístup k ocenění podniku, 

resp. jeho dílčích majetkových položek, může být v důsledku využití účetních 

informací vykázaných na základě platné české účetní úpravy provázen zkresleními, 

k nimž dochází v důsledku zachycení dotační podpory v účetnictví oceňovaného 

podniku k datu ocenění. V procesu ocenění je v souvislosti s dotací nutno analyzovat 

následující položky: 

- Dlouhodobá aktiva, 

- Krátkodobé pohledávky, 

- Krátkodobé závazky. 
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Vzhledem k odlišnému charakteru právě uvedených položek bude návrh přístupu 

k jejich ocenění vyložen po jednotlivých, právě vymezených kategoriích, a to 

odděleně pro ocenění substanční a likvidační hodnotou. 

Dlouhodobá aktiva 

S ohledem na vykázání dotačně podpořeného dlouhodobého aktiva v pořizovací ceně 

snížené o výši dotace dochází na úrovni těchto majetkových položek ke zkreslení 

vstupních parametrů pro jejich ocenění. Za typická aktiva, jejichž pořízení bývá 

dotačně podporováno, a tím pádem je z pohledu nutnosti úprav účetních dat lze 

považovat za aktiva riziková, mohou být v rámci dlouhodobého hmotného majetku 

označeny zejména samostatné movité věci a v rámci dlouhodobého nehmotného 

majetku pak především software; výjimku z dotačně podpořených aktiv však 

nepředstavují ani budovy a stavby, v rámci nichž bývá účtováno i o dotační podpoře 

jejich technického zhodnocení. Shrnutí obvyklých kategorií aktiv, na jejichž pořízení 

bývá podniku přidělena dotace, prezentuje následující schéma. 

Schéma č. 51: Aktiva, jejichž pořízení bývá dotačně podporováno 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vazbu mezi pořizovací cenou aktiva a výsledným odhadem jeho tržní hodnoty lze 

demonstrovat pomocí odbornou literaturou23 doporučovaným přístupem k oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku, který nachází své východisko v tzv. výchozí ceně 

oceňovaného aktiva, představovanou tzv. reprodukční cenou, tj. cenou umožňující 

pořízení aktiva, které je k datu ocenění srovnatelné s aktivem oceňovaným. (Makovec, 

                                                      

23 Makovec, Jaromír. 2007. Oceňování strojů a výrobních zařízení. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 

2007. 978-80-245-1103-0. 

Dotačně podpořená 
dlouhodobá aktiva

Samostatné movité věci (stroje a strojní zařízení, 
automobily, elektronika, ...)

Programové vybavení a další software

Budovy a stavby a jejich technické zhodnocení
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2007) Nastane-li situace, kdy se na trhu k datu ocenění nenachází předmětné nebo 

jemu podobné aktivum, východiskem pro ocenění bývá historická pořizovací cena, 

která je však v případě aktiv, jejichž pořízení bylo dotačně podpořeno, podhodnocená. 

V důsledku aplikace předmětné účetní úpravy tak bez podrobnější analýzy vstupních 

ukazatelů dochází v případě ocenění jednotlivých aktiv pomocí metod vycházejících 

z výše pořizovací ceny aktiva k podhodnocení odhadu tržní hodnoty těchto aktiv 

k datu ocenění. Za účelem dosažení skutečné tržní hodnoty aktiva je tedy nezbytné 

upravit pořizovací cenu aktiva, ve které je tato zobrazena na účtech dlouhodobého 

majetku, a to právě o výši obdržené dotace, čímž by zároveň mělo být zabezpečeno 

tržní východisko použitého modelu.  

Přímá závislost mezi výslednou hodnotou aktiva v případě jeho ocenění 

prostřednictvím výhradního využití účetních dat a pořizovací cenou oceňovaného 

aktiva bude demonstrována prostřednictvím jednokriteriálního modelu závislosti ceny 

na stáří předmětného aktiva používaného v případech nedostupnosti tržních dat pro 

aplikaci porovnávací metody ocenění. Přesto, že v případě jednokriteriálního modelu 

není zajištěna přímá vazba předmětu ocenění na tržní podmínky, jeho aplikací by měla 

být dosažena výsledná hodnota odpovídající hodnotě dosažené přímým porovnáním. 

Právě případný rozdíl tržní hodnoty od výše odhadu hodnoty stanovené na základě 

modelu přitom může být indikátorem z ekonomického hlediska nesprávně uvedené 

výše pořizovací ceny, resp. indikátorem nesprávně stanovené hodnoty aktiva, jehož 

koupě byla v minulosti dotačně podpořena. Již zmiňovaná přímá závislost pořizovací 

ceny aktiva a odhadu jeho hodnoty vyplývá z vlastního výpočtu odhadu hodnoty 

daného následujícím vzorcem: 

odhadovaná hodnota aktiva = PC aktiva x základní amortizace x koef. prodejnosti, 

kde výpočet základní amortizace a koeficient prodejnosti působí jako korekční činitelé 

v případě rozdílu dosaženého mezi hodnotou dosaženou na základě cenového modelu, 

resp. amortizační křivky, a skutečného vývoje hodnoty oceňovaného aktiva. Základní 

amortizace pak vyplývá z obvykle používané hodnoty opotřebení, odhadu relativního 

opotřebení vzhledem k pořizovací ceně k datu pořízení a opotřebení očekávaného na 

konci předpokládané životnosti. Závěrem majetkového ocenění dlouhodobého 

majetku lze zdůraznit význam volby hodnoty, kterou je podnik oceňován – případné 

rozdíly mezi substanční a likvidační hodnotou je vhodné do výše popsaného přístupu 
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k ocenění promítnout prostřednictvím koeficientu prodejnosti, jehož snížená hodnota 

v případě likvidační hodnoty podniku slouží k promítnutí intenzity a rychlosti, se 

kterou je likvidace podniku realizována. 

Jak již bylo uvedeno, vyjma výše uvedených korekcí pořizovací ceny dotačně 

podpořeného dlouhodobého aktiva se subjekt provádějící ocenění obvykle může setkat 

s problematikou přecenění hodnoty pohledávek a závazků vzniklých v souvislosti 

s dotační podporou. 

Krátkodobé pohledávky 

V případě krátkodobých pohledávek z titulu schválené, avšak k datu ocenění 

neobdržené výše dotační podpory lze v případě ocenění podniku na úrovni substanční 

hodnoty – vzhledem k jistotě inkasa této pohledávky vyplývající z kredibility subjektů 

poskytujících dotační podporu – doporučit ocenění předmětných pohledávek na úrovni 

jejich účetní brutto hodnoty. Naprosto odlišná situace pak nastává v případě ocenění 

pohledávky evidované z titulu příslibu dotační podpory v případě ocenění podniku na 

úrovni likvidační hodnoty – s ohledem na příslib dotace konkrétnímu 

podnikatelskému subjektu nelze v tomto případě inkaso přislíbené dotační podpory 

očekávat a předmětná pohledávka by tak měla být oceněna v nulové výši. 

Krátkodobé závazky 

Nejednoznačný přístup k ocenění se pak v případě volby substanční hodnoty pojí 

s krátkodobými závazky vykazovanými z titulu evidence k datu ocenění nealokované 

výše dotační podpory. V těchto případech je záhodno zabývat se analýzou smluvní 

dokumentace o poskytnuté dotaci, a to se zaměřením na podmínky, za kterých lze 

obdrženou dotaci v plné výši čerpat. Smluvní dokumentací o čerpání dotační podpory 

totiž mohou být determinovány podmínky, jejichž nedodržení může pro oceňovaný 

podnik znamenat nutnost vrácení dotační podpory.  

V případě, že možnost čerpání dotační podpory je pro další období smluvně 

podmíněna, z opatrnostních důvodů lze doporučit ocenění předmětného krátkodobého 

závazku na úrovni jeho účetní hodnoty. V opačném případě – tj. v případě, kdy 

podniku v obdobích nadcházejících datu ocenění nehrozí vrácení prostředků nabytých 

z titulu dotační podpory, lze doporučit kapitalizaci daného závazku, jelikož tento 

charakterem odpovídá spíše vlastnímu kapitálu (v podobě bezplatně poskytnutého 



125 

 

kapitálu se jedná o neúročený závazek, jehož výše představuje již obdrženou, avšak 

jeho k datu ocenění nealokovanou výši).  

Jelikož v případě likvidace podniku nelze očekávat alokaci k datu ocenění evidované 

výše dotační podpory (náklady, které mají být dotační podporou kompenzovány již 

nebudou vynaloženy), ocenění předmětného krátkodobého závazku likvidační 

metodou by mělo být vyčísleno na úrovni jeho účetní hodnoty, čímž bude reflektována 

skutečnost v podobě povinnosti navrácení nevyužité výše dotační podpory. 

6.3 Výnosové ocenění 

Ve srovnání s doporučeními předloženými pro majetkovou metodu ocenění podniku, 

resp. dotačně podpořených majetkových položek, bude – s ohledem na komplexnost 

dopadů vstupních informací jakožto zdrojů pro ocenění podniku výnosovou metodou 

– okruh předložených doporučení v případě výnosového přístupu k ocenění obsáhlejší. 

Pokud nejsou provedeny korekce přímo na úrovni dat předkládanými účetními 

výkazy, explicitní úpravy jsou v případě výnosového ocenění podniku nezbytné 

zejména v následujících oblastech: 

- Provozní zisková marže, 

- Investice do pracovního kapitálu, 

- Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

- Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu. 

V případě právě uvedených generátorů hodnoty lze za nezbytné považovat zejména 

úpravy vymezené následujícími odstavci. 

Investice do pracovního kapitálu 

Při analýze meziročních změn investic vložených do položek pracovního kapitálu je 

vhodné zaměřit pozornost zejména na výši krátkodobých pohledávek a neúročených 

závazků. V případě krátkodobých pohledávek bývá identifikována přislíbená, avšak 

k datu ocenění neobdržená výše dotační podpory; v neúročených závazcích je pak 

potřeba identifikovat výši k datu účetní závěrky nealokované výše dotační podpory. 

Jednorázové výkyvy však mohou být v rámci pracovního kapitálu zaznamenány 

i v případě obdržení dotační podpory na bankovní účet oceňovaného podniku – tato 

transakce by se projevila jednorázovým nárůstem krátkodobého finančního majetku.  
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Z pohledu finančního plánu je pak nezbytné zkoumat charakter těchto položek 

pracovního kapitálu. V případě jejich stálé přítomnosti v podniku lze k jejich 

plánování přistoupit agregovaným způsobem spolu s plánováním hodnoty zbývajících 

kategorií krátkodobých pohledávek, resp. neúročených závazků; typicky však bude 

vhodné – s ohledem na neustálený vývoj předmětných položek – přistoupit k jejich 

plánování odděleně od standardních součástí dílčích položek pracovního kapitálu. 

Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

Na úrovni investic do dlouhodobého provozně nutného majetku dochází ke zkreslení 

výhradně v případě přijetí dotace na pořízení dlouhodobého, provozně nutného aktiva. 

K eliminaci zkreslení dosažených na úrovni do dlouhodobého majetku investované 

výše kapitálu, resp. jeho meziročních změn, může být přistoupeno skrze zpětné 

navýšení brutto hodnoty aktiva, jehož pořízení bylo dotačně podpořeno a s tímto 

krokem spojeným přepočtem výše odpisů daného aktiva. Při provádění vstupních 

analýz je pak, s ohledem na právě vzpomenutá omezení, nutno s jistou rezervou 

přistupovat zejména k hodnocení ukazatelů navázaných na účetní hodnotu 

dlouhodobých aktiv. 

Provozní zisková marže 

V případě provozní ziskové marže se problematicky jeví zejména čitatel předmětného 

poměrového ukazatele, tj. korigovaný provozní výsledek hospodaření, na úrovni 

něhož může docházet ke zkreslení buďto podhodnocením výše odpisů (případ dotace 

na pořízení dlouhodobého účetně odpisovaného aktiva) nebo nadhodnocením výše 

ostatních provozních výnosů (případ dotace na úhradu provozních nákladů). Bez 

provedení doporučovaných korekcí by tak činnost oceňovaného podniku v případě 

přijetí právě vymezených titulů dotační podpory mohla působit přehnaně ziskovým 

dojmem.  

Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 

Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu přináší zkreslení jak na úrovni 

korigovaného provozního výsledku hospodaření, tak na úrovni investovaného 

kapitálu. Dotační podpora způsobuje nadhodnocení KPVH, přičemž tento efekt bývá 

v případě dotace na pořízení dlouhodobého aktiva umocněn ještě podhodnocenou výší 

do podniku investovaného kapitálu. Rentabilita provozně nutného investovaného 
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kapitálu tak bez patřičných korekcí poskytuje rovněž pozitivně zkreslený obraz 

o podnikem dosahované výnosnosti zainvestovaných prostředků. 

Jelikož finanční plán bývá sestavován na základě historicky dosahované úrovně 

jednotlivých generátorů hodnoty s přihlédnutím k jejich minulé vývojové tendenci, 

stejně jako k očekáváním pro nadcházející období, význam právě uvedených korekcí 

je nepopiratelný. Nad rámec právě uvedeného je však vhodné uvažovat určité úpravy 

i v dalších oblastech, kterých se přijetí dotační podpory zprostředkovaně rovněž 

dotýká (např. způsob financování oceňovaného podniku či plánovaný objem tržeb). 

6.4 Mimobilanční položky 

Závěrem kapitoly věnované hlavním doporučením možného uchopení problematiky 

čerpání dotační podpory v rámci procesu ocenění podniku bude pozornost zaměřena 

na mimobilanční položky v podobě žádostí o dotační podporu, evidované k datu 

ocenění. I zde je vhodné odkázat na provedenou strategickou analýzu, prostřednictvím 

které lze dovozovat pravděpodobnost inkasa dotační podpory v požadované výši.  

K plošné aplikaci lze v případě ocenění mimobilančně evidovaných žádostí o dotační 

podporu navrhnout úpravu požadované výše o poskytnutí dotace, a to procentem 

úspěšnosti čerpání dotační podpory. Pro účely stanovení právě popsaného korekčního 

činitele byly zkoumány statistické údaje týkající se zaregistrované výše v celkově 

předložených žádostí o dotační podporu, přičemž tato hodnota byla poměřována 

s celkovou výší skutečně alokované dotační podpory, a to za jednotlivé dotační 

programy fondů EU, které jsou aktuální pro fiskální období 2014-2020. (DotaceEU.cz; 

2018) Dosažené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce24. 

                                                      

24 Dosažené výsledky jsou založeny na informacích dostupných k 30. 11. 2018. 
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Tabulka č. 54: Výpočet procentuální úspěšnosti žádosti o dotaci za jednotlivé dotační 

programu fondu EU v období 2014-2020 – kvantitativní vyjádření na základě dat 

dostupných k 30. 11. 2018 

Program25 

Celkově poskytnutá  

výše dotační  

podpory [Kč] 

Celková požadovaná  

výše dotační  

podpory [Kč] 

Procentuální úspěšnost  

žádosti o dotaci [%] 

IROP 76 171 705 219 143 847 253 171 53 

OP D 74 862 801 831 117 315 711 163 64 

OP PIK 53 390 539 736 128 890 571 177 41 

OP PPR 2 927 883 550 6 706 413 022 44 

OP R 414 285 592 790 175 835 52 

OP TP 4 025 370 837 4 824 514 940 83 

OP VVV 52 095 083 210 117 784 938 877 44 

OP Z 44 689 779 523 62 789 429 345 7 

OP ŽP 40 087 389 500 73 280 811 596 55 

PRV 31 858 754 337 55 601 689 543 57 

Celkem 380 523 593 334 711 831 508 668 5326 

Zdroj: www.dotaceeu.cz; vlastní zpracování 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že průměrná úspěšnost čerpání dotační 

podpory činí 53 % požadované částky. V případě majetkového ocenění mimobilančně 

evidovaných žádostí o dotaci tak lze ke stanovení jejich hodnoty přistoupit na základě 

korekce podnikem požadované výše právě stanoveným poměrovým číslem, v případě 

konkrétních programů lze pak za vhodnější považovat aplikaci poměrového čísla 

příslušící dané kategorii dotačních programů.  

I v rámci doporučení pro ocenění mimobilančních položek lze vzpomenout odlišnosti 

substančního a likvidačního ocenění, kdy v případě likvidačního přístupu se z podstaty 

věci zdá být vhodnější valuace k datu ocenění evidovaných žádostí o dotační podporu 

v nulové výši, zatímco pro substanční ocenění se jako vhodná jeví aplikace výše 

uvedené procentní úspěšnosti. 

                                                      

25 Význam zkratek jednotlivých operačních programů je uveden v Seznamu zkratek, který je nedílnou 

součástí této diplomové práce. 

26 Průměr byl kalkulován na základě poměru celkově poskytnuté výše dotační podpory a celkové 

požadované výše požadované dotační podpory. 
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V případě volby výnosové metody pak lze odkázat na význam provedení strategické 

analýzy a v návaznosti na ní provedenou predikci očekávané výše dotační podpory pro 

období nadcházející datu ocenění (v tomto případě lze vzpomenout již dříve popsaný 

implicitní, resp. explicitní přístup k plánování výše dotační podpory).  

Hodnotové báze 

Přesto, že většina doporučení dříve uvedených v této diplomové práci směřovala ke 

komplexnímu pojetí dané problematiky, výsledná volba přístupu, jakým bude dotační 

podpora v procesu ocenění uchopena, by měla být determinována primárně bázi 

hodnoty, na úrovni které je hodnota podniku odhadována. V podmínkách českého 

podnikatelského prostředí lze v tomto ohledu – s odkazem na návrh českého standardu 

pro oceňování podniku27 – uvažovat zejména: 

- tržní hodnotu podniku,  

- objektivizovanou hodnotu podniku,  

- spravedlivou hodnotu podniku, 

- investiční hodnotu podniku, 

- speciální hodnotu podniku a 

- synergickou hodnotu podniku. 

Z výčtu právě uvedených hodnotových bází je zřejmá kompatibilnost dříve 

předložených doporučení a učiněných závěrů zejména s tržní, resp. investiční 

hodnotou podniku. Zároveň lze očekávat, že zatímco ocenění na úrovni tržní hodnoty 

bude vycházet zejména z obecně dostupných, k datu ocenění platných tržních 

podmínek, ocenění investiční hodnotou umožní promítnutí individuálních investičních 

cílů a zejména z pohledu budoucí akvizice dotační podpory se tak může od způsobu 

vymezení tržní hodnoty i výrazně lišit.  

                                                      

27 VŠE Praha – IOM. Standard pro oceňování podniku v České republice (návrh č. 1) [online]. Praha, 

2011 [cit. 2018-12-23]. Dostupné z: https://iom.vse.cz/odborna-cinnost/odborne-texty/ceske-ocenovaci-

standardy/ 
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Ve vazbě na tržní hodnotu lze komentovat i ocenění na úrovni objektivizované 

hodnoty, která pro oceňovatele přináší určitá zjednodušení v podobě předpokladu 

pokračování podniku v nezměněné podobě, a to v tržních podmínkách, s umožněním 

promítnutí dalších vlivů ovlivňujících výslednou hodnotu podniku. V případě 

spravedlivé hodnoty pak lze odkázat na význam zájmů konkrétních stran 

zainteresovaných na převodu oceňovaného podniku, odrážejících specifické atributy 

transakce v podobě zájmu zúčastněných subjektů. Zcela individuální přístup k ocenění 

pak bude nezbytný pro odhad speciální či synergické hodnoty podniku.  

Volba způsobu promítnutí dotační podpory do výsledného ocenění podniku je tak 

determinována zejména hodnotovou bází, na úrovni které je hodnota podniku 

odhadována; doporučení pro způsob predikce rozvahových, ale i výsledkových 

či mimobilančních položek oceňovaného podniku, stejně jako doporučení pro přístup 

k ocenění jednotlivých majetkových položek, by tak měla být vždy aplikována 

adekvátně zvolené bázi hodnoty, tj. podstatě, pro které je hodnota podniku 

kvantifikována. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce věnované vlivu dotací v pojetí českých účetních předpisů na 

ocenění podniku bylo vytipovat problematické oblasti, se kterými se subjekt 

provádějící ocenění podniku, resp. jeho jednotlivých majetkových položek, může 

v procesu ocenění setkat. Nad rámec právě uvedeného si diplomová práce kladla za cíl 

navrhnout komplexní úpravu účetních dat na data odrážející ekonomickou podstatu 

dějů probíhajících v oceňovaném podniku.  

K naplnění cílů diplomové práce byla práce strukturována do několika kapitol. Úvodní 

strany věnované vymezení pojmu dotace, stejně jako hlavních zdrojů dotační podpory 

(národního i nadnárodního charakteru), posloužily k vymezení obsahového pojetí 

dotační podpory, stejně jako k identifikaci oblastí, ve kterých se oceňovatel může 

s dotační podporou setkat. Právě tyto závěry poskytly čtenáři představu 

o komplexnosti škály oborů podnikatelské činnosti, v rámci nichž se s problematikou 

inkasa dotační podpory může potýkat. Vymezením hlavních zdrojů dotační podpory 

dostupné v podmínkách českého podnikatelského prostředí byl zároveň položen 

základ nejen pro identifikaci okruhu potenciálních příjemců dotací – určitý prostor byl 

věnován i prvotnímu vymezení oblastí účetních výkazů, které mohou být vlivem 

akvizice dotační podpory zasaženy. 

Následující kapitola věnovaná popisu způsobu zachycení dotací v kontextu českých 

účetních předpisů se nad rámec české účetní úpravy – s odkazem na vazbu zákona 

o účetnictví na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – věnovala i vymezení 

předmětné problematiky v podmínkách IFRS. Následné srovnání obou systému 

účetního výkaznictví odhalilo, že i přes vyšší stupeň rozpracovanosti mezinárodní 

účetní úpravy nebyly v případě účetního zachycení dotací mezi uvedenými systémy 

shledány výraznější rozdíly. Z pohledu přístupu k informacím pak lze na základě 

provedených analýz za přívětivější považovat systém IFRS, který 

prostřednictvím přísnějších požadavků na zveřejňování veškerých dotačních podpor 

zakotvených ve standardu IAS 20 důkladněji dbá na zveřejňování informací, které se 

pojí se zvýhodněním podmínek podnikatelské činnosti v podobě dotací. 

V rámci téže kapitoly byla vyjma výše uvedeného pozornost věnována i účetnímu 

zachycení jednotlivých fází akvizice dotační podpory, stejně jako vymezení 

jednotlivých typů dotační podpory. Kromě dotace na pořízení dlouhodobých aktiv tak 
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byly představeny i dotace na úhradu nákladů, a to ať provozního, tak finančního 

charakteru. Popis způsobu účetního zachycení dotace v jednotlivých fázích byl 

základem pro pochopení dopadů čerpání dotační podpory na účetní výkazy 

oceňovaného podniku a následnou identifikaci dopadů použití zkreslených účetních 

informací jakožto výhradních vstupů pro ocenění podniku. 

Právě vymezenou problematikou se zabývala následující kapitola, v rámci které byly 

vymezeny zdroje zkreslení nejen na úrovni vstupních parametrů ocenění, ale i na 

úrovni predikce jejich výše pro období nadcházející datu ocenění. Pozornost tak byla 

věnována nejen možným zkreslením způsobeným při prováděné analýze finančního 

zdraví, ale i pro případ strategické analýzy a z ní vycházející predikce vybraných 

generátorů hodnoty oceňovaného podniku.  

Za hlavní problematické okruhy přístupu k účetnímu zachycení dotační podpory na 

základě výše uvedených systémů bylo shledáno podhodnocení účetní hodnoty aktiv 

v případě dotací na pořízení dlouhodobého majetku, v případě dotace na úhradu 

nákladů pak zejména nadhodnocení výsledku hospodaření účetních období, ve kterých 

dochází k čerpání dotační podpory a následnou kumulací nadhodnocených výsledků 

ve výsledku hospodaření minulých let.  

V návaznosti na právě vymezené problematické okruhy byl diskutován způsob 

eliminace dopadů, a to pro případ majetkového a výnosového přístupu k ocenění. 

V případě majetkového ocenění lze na základě dosažených výsledků za hlavní 

rizikovou položku považovat dlouhodobá hmotná aktiva, jejichž pořízení bylo dotačně 

podpořeno – vychází-li jejich ocenění z účetnictvím evidované výše jejich pořizovací 

ceny (která je snížena o předmětnou výši dotační podpory), oceňovací modely 

s východiskem v pořizovací ceně daného aktiva poskytují hodnoty nereflektující jejich 

skutečnou tržní hodnotu. 

V případě výnosové metody ocenění pak byly identifikovány komplexní dopady 

zkreslení dosažených v důsledku akvizice dotací – v souvislosti s evidencí dotační 

podpory totiž dochází nejen k nadhodnocení provozní ziskové marže či rentability 

provozně nutného investovaného kapitálu, ale v návaznosti na podhodnocení výše 

do podniku investované, provozně nutné úrovně kapitálu a tím spojenou absencí 

volných peněžních toků dostatečných pro další financování podnikatelské činnosti 

i k narušení principu uchování podnikové podstaty. 
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Nad rámec právě uvedeného byla v procesu identifikace dopadů použití zkreslených 

účetních informací jakožto vstupů pro ocenění podniku zjištěna celá řada odlišností 

účetního a ekonomického pohledu na podnikové procesy spojené s akvizicí dotační 

podpory, na základě čehož byl navrhnut systém eliminující chyby spojené 

s výhradním využitím externě dostupných dat.  Zde lze vzpomenout například jeden ze 

stěžejních závěrů pro zachycení závazku evidovaného z titulu dotačního příslibu 

v rámci rozvahy oceňovaného podniku – jelikož dotace představuje zdroj kapitálu, za 

který neexistuje protiplnění, z ekonomického pohledu lze se závazky v podobě 

doposud nealokované, avšak řádně přiznané výše dotační podpory pracovat na úrovni 

kapitálového přístupu k jejich zachycení. Změna kapitálové struktury podniku 

vyplývající z rozvahy oceňovaného podniku a z rozvahy korigované pro účely ocenění 

představuje pouze jeden z mnoha dopadů vyplývajících z předmětné úpravy. 

Jak bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, dotační podpora se v podmínkách 

soudobé ekonomiky může dotýkat každého podniku bez ohledu na jeho velikost nebo 

předmět jeho podnikatelské činnosti. Z pohledu ocenění je tak nezbytné oblasti 

účetního zachycení dotací v procesu ocenění věnovat patřičnou pozornost 

a účetnictvím poskytované výstupy hodnotit s kritickým přihlédnutím k návazným 

zdrojům jejich možného zkreslení. 

Jedním ze stěžejních sdělení této diplomové práce bylo upozornit na další z možných 

rozchodů účetního a ekonomického vnímání v oceňovaném podniku probíhajících 

dějů – zatímco v rámci českých, ale i mezinárodních účetních předpisů dochází 

k preferenci naplnění principu přiřazení nákladů a výnosů, oceňovatel nahlíží na stejné 

procesy z odlišného úhlu pohledu a externě dostupné účetní výstupy je tak pro účely 

ocenění nezbytné doplnit o informace interního charakteru. V návaznosti na právě 

uvedené byly v diplomové práci shrnuty i podkladové materiály, které by měl subjekt 

provádějící ocenění od představitelů oceňované společnosti vyžádat. 

Na základě snahy o propojení akademického pojetí vymezené problematiky s jeho 

praktickou aplikací proto věřím, že cíle definované v úvodu této diplomové práce byly 

naplněny a vážnost přehlížení předmětné problematiky bude kvitována nejen 

ekonomickou půdou, ale i podnikovými ekonomy a znalci v oboru. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

Uspořádání a označování položek rozvahy 

AKTIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 

B. Stálá aktiva 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 

B.I.2. Ocenitelná práva 

B.I.2.1. Software 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 

B.I.3. Goodwill 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.1. Pozemky a stavby 

B.II.1.1. Pozemky 

B.II.1.2. Stavby 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 

C. Oběžná aktiva 

C.I. Zásoby 

C.I.1. Materiál 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 

C.I.3. Výrobky a zboží 

C.I.3.1. Výrobky 

C.I.3.2. Zboží 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
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C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 

C.II. Pohledávky 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 

C.II.3. Časové rozlišení aktiv 

C.II.3.1. Náklady příštích období 

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 

C.II.3.3. Příjmy příštích období 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 

C.IV. Peněžní prostředky 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 

D. Časové rozlišení aktiv 

D.1. Náklady příštích období 

D.2. Komplexní náklady příštích období 

D.3. Příjmy příštích období 

 

PASIVA CELKEM 

A. Vlastní kapitál 

A.I. Základní kapitál 

A.I.1. Základní kapitál 

A.I.2. Vlastní podíly (-) 

A.I.3. Změny základního kapitálu 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 

A.II.1. Ážio 

A.II.2. Kapitálové fondy 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků (+/-) 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací (+/-) 
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A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-) 

A.III. Fondy ze zisku 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 

(+/-) 

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

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

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 

B.+C. Cizí zdroje 

B. Rezervy 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

B.4. Ostatní rezervy 

C. Závazky 

C.I. Dlouhodobé závazky 

C.I.1. Vydané dluhopisy 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 

C.I.8. Odložený daňový závazek 

C.I.9. Závazky - ostatní 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 

C.I.9.3. Jiné závazky 

C.II. Krátkodobé závazky 

C.II.1. Vydané dluhopisy 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 

C.II.8. Závazky ostatní 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 

C.II.8.7. Jiné závazky 

C.III. Časové rozlišení pasiv 
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C.III.1. Výdaje příštích období 

C.III.2. Výnosy příštích období 

D. Časové rozlišení pasiv 

D.1. Výdaje příštích období 

D.2. Výnosy příštích období 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

II. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 

A.3. Služby 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 

C. Aktivace (-) 

D. Osobní náklady 

D.1. Mzdové náklady 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

D.2.2. Ostatní náklady 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

E.1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku - trvalé 

E.1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku - dočasné 

E.2. Úpravy hodnot zásob 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 

III. Ostatní provozní výnosy 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

III.2. Tržby z prodaného materiálu 

III.3. Jiné provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

F.2. Prodaný materiál 

F.3. Daně a poplatky 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 

F.5. Jiné provozní náklady 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná 

nebo ovládající osoba 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 
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J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 

VII. Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

L. Daň z příjmů 

L.1. Daň z příjmů splatná 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 
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 Příloha č. 2 
 

Vývoj bilanční sumy a účetních brutto i netto hodnot jednotlivých majetkových 

položek podniku (příklad č. 10) 



Vývoj bilanční sumy a účetních brutto i netto hodnot jednotlivých majetkových položek podniku (příklad č. 10)

V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dlouhodobý majetek

Účetní brutto hodnota 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Účetní netto hodnota 11 800 10 100 8 400 6 700 5 000 6 800 5 100 3 400 1 700 0 7 300 6 100 4 900 3 700 2 500

Účetní brutto hodnota 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Účetní netto hodnota 400 300 200 100 0 400 300 200 100 0 400 300 200 100 0

Z toho software

Účetní brutto hodnota 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Korekce 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

Účetní netto hodnota 400 300 200 100 0 400 300 200 100 0 400 300 200 100 0

Dlouhodobý hmotný majetek

Účetní brutto hodnota 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Účetní netto hodnota 11 400 9 800 8 200 6 600 5 000 6 400 4 800 3 200 1 600 0 6 900 5 800 4 700 3 600 2 500

Z toho výrobní linka

Účetní brutto hodnota 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Korekce 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Účetní netto hodnota 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500

Z toho samostatné movité věci

Účetní brutto hodnota 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Korekce 600 1 200 1 800 2 400 3 000 600 1 200 1 800 2 400 3 000 600 1 200 1 800 2 400 3 000

Účetní netto hodnota 2 400 1 800 1 200 600 0 2 400 1 800 1 200 600 0 2 400 1 800 1 200 600 0

Oběžná aktiva 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Z toho materiál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Z toho krátkodobé pohledávky 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Celkem - hodnota brutto 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Celkem - hodnota netto 13 300 11 600 9 900 8 200 6 500 8 300 6 600 4 900 3 200 1 500 8 800 7 600 6 400 5 200 4 000

Zdroj: vlastní zpracování
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Dlouhodobý nehmotný majetek
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Příloha č. 3 

 

Možné pojetí hodnotící škály rychlého testu podniku 
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Možné pojetí hodnotící škály rychlého testu podniku 

UKAZATEL STUPNICE HODNOCENÍ (ZNÁMKY) 

 
Velmi dobrý 

1 

Dobrý 

2 

Střední 

3 

Špatný 

4 

Hrozba 

insolvence 

5 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu 
>30 % >20 % >10 % <10 % záporný 

Podíl provozního cash flow k tržbám >10 % >8 % >5 % <5 % záporný 

Rentabilita celkového kapitálu >15 % >12 % >8 % <8 % záporná 

Doba splácení dluhů <3 roky <5 let <12 let >12 let > 30 let 

Zdroj: Mařík, Miloš a kolektiv. 2011. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy. 3. upravené a rozšířené 

vydání. Praha : Ekopress, s.r.o., 2011. s. 110. 978-80-86929-67-5. 
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 Příloha č. 4 
 

Praktická ukázka informací dostupných na internetových stránkách Státního 

zemědělského intervenčního fondu a internetovém rozhraní www.dotaceeu.cz 
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Zdroj: SEZNAM PŘÍJEMCŮ DOTACÍ. Státní zemědělský intervenční 

fond [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://www.szif.cz/cs/seznam-

prijemcu-

dotaci?asc=desc&year=2017&sortby=%2FBIC%2FZK_F106CZ&ino=0&page

=1# 
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Zdroj: SEZNAM PŘÍJEMCŮ DOTACÍ. Státní zemědělský intervenční 

fond [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://www.szif.cz/cs/seznam-

prijemcu-

dotaci?asc=desc&year=2017&sortby=%2FBIC%2FZK_F106CZ&ino=0&page

=1# 
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Zdroj: Vyhledávání příjemců podpory z EU. Www.fondyeu.eu [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.fondyeu.eu/prijemci-

dotaci 
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Zdroj: Podpořené projekty – TOS VARNSDORF a.s. www.fondyeu.eu [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: 

http://www.fondyeu.eu/prijemce-dotace/93515-tos-varnsdorf-a-s 

 


