
Velikost ztráty ze snížení hodnoty je 14 232 tis. Kč. Společnost XY, a. s., ovšem
v českém účetnictví v roce 20X4 zrušila část opravné položky u investice B ve vý-
ši 1 000 tis. Kč, a proto bude účtovat celkovou ztrátu o tuto částku menší. Účetní
zápis je pak následující:

âíslo Popis operace âástka MD D
(v tis. Kã)

1. Zúãtování ztráty ze 13 232 N – finanãní náklady A – finanãní investice
sníÏení hodnoty u investic
do dcefiin˘ch podnikÛ

Poslední tabulka shrnuje úpravy za rok 20X4 v souvislosti s investicemi do dce-
řiných podniků.

Tab. 84: Pfievodová tabulka za rok 20X4 (v tis. Kã)

PoloÏka rozvahy âeská Úprava Úprava IFRS 
legislativa MD D pro SME

Dlouhodob˘ finanãní majetek 85 874 0 13 232 72 642

V˘sledek hospodafiení 25 842 13 232 0 12 610
bûÏného období

3.2.11 Danû ze zisku

Daně ze zisku jsou upraveny oddílem 29. Mezi tyto daně zahrnuje standard všech-
ny domácí i zahraniční daně, které jsou založeny na zdanitelných ziscích, a patří
sem tedy i daně vybírané srážkou (např. při výplatě dividend). 

Standard požaduje, aby účetní jednotka vykazovala současné i budoucí daňové
dopady transakcí a jiných událostí, které byly vykázány v účetní závěrce. Z toho
vyplývá, že daňové částky zahrnují splatnou a odloženou daň. Splatnou daň defi-
nuje standard jako daň, která je splatná (resp. nárokovaná) v souvislosti se zdani-
telným ziskem (resp. daňovou ztrátou) za běžné období nebo za minulá období.
Naproti tomu odložená daň je daň, která je splatná (resp. uplatnitelná) v budou-
cích obdobích, obecně jako důsledek toho, že účetní jednotka zpětně získává nebo
vypořádává svá aktiva nebo závazky v jejich stávající účetní hodnotě, a toho, že
daňové dopady nevyužitých daňových ztrát a daňových úspor se převádějí do 
budoucnosti. Pokud tedy účetní jednotka očekává, že účetní hodnota aktiva bude
pokryta nebo účetní hodnota závazku vypořádána bez vlivu na zdanitelný zisk, 
nevzniká v souvislosti s tímto aktivem nebo závazkem odložená daň.

Oddíl popisuje obecný postup při účtování daní ze zisku. Podle tohoto 
postupu účetní jednotka:
a) nejdříve vykáže splatnou daň; 
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b) poté identifikuje aktiva a závazky, které by ovlivnily zisk, pokud by byly uhra-
zeny nebo vypořádány v jejich stávající účetní hodnotě;

c) zároveň určí daňovou základnu těchto položek k datu závěrky, včetně ostatních
položek, které mají daňovou základnu, i když se nevykazují jako aktiva nebo
závazky (tzn. výnosy a náklady vstupující do daňového základu v budoucích
obdobích);

d) následně zjistí veškeré přechodné rozdíly, nevyužité daňové ztráty a daňové
úspory;

e) nakonec vykáže odložené daňové pohledávky a odložené daňové závazky vy-
plývající z přechodných rozdílů, nevyužitých daňových ztrát a daňových úspor;

f) v neposlední řadě přidělí splatnou a odloženou daň souvisejícím komponentám
výsledku hospodaření, ostatního úplného výsledku a vlastního kapitálu.
Pro určení odložené daně je důležité stanovit přechodné rozdíly. Podle uvede-

ného oddílu přechodné rozdíly vznikají:
a) pokud existuje rozdíl mezi účetní hodnotu a daňovou základnou při prvotním

vykázání aktiv a závazků nebo při prvotním vykázání vznikne daňová základ-
na u položek, které mají daňovou základnu, ale nevykazují se jako aktiva nebo
závazky; 

b) pokud vznikne rozdíl mezi účetní hodnotu a daňovou základnou po prvotním
vykázání, protože je výnos nebo náklad vykázán v úplném výsledku nebo ve
vlastním kapitálu v jednom účetním období, ale jako zdanitelný zisk je vyká-
zán v jiném období;

c) pokud se daňová základna aktiva nebo závazku mění a změna není vykázána
v účetní hodnotě aktiva nebo závazku v žádném období.
Odložený daňový závazek vzniká ze všech přechodných rozdílů, u nichž se oče-

kává, že v budoucnu zvýší zdanitelný zisk. Naopak odložená daňová pohledávka
vzniká z takových přechodných rozdílů, u nichž se očekává, že v budoucnu sníží
zdanitelný zisk a dále z budoucího uplatnění nevyužitých daňových ztrát a daňo-
vých úspor.

Společnost eviduje odpisovaný majetek v účetní (historické) ceně 
1 000. Doba použitelnosti je stanovena na 8 let, ovšem daňově lze majetek ode-
pisovat pouze 5 let. Společnost používá účetní i daňové lineární odpisování. Vý-
nosy z prodeje výrobků, které majetek vyrábí, jsou zdanitelné. Účetní hodnota
majetku na konci 1. roku bude v částce 875, tj. 1 000 – (1 000 / 8 let). Daňová
hodnota bude v částce 800, tj. 1 000 – (1 000 / 5 let). Sazba daně z příjmů je
20 %. V tomto případě vzniká odložený daňový závazek ve výši 15, 
tj. (875 – 800) x 0,20.
Společnost dále vykazuje zásobu zboží v účetní (historické) ceně 100. K rozva-
hovému dni vytváří ke zboží opravnou položku ve výši 20, která není na zákla-
dě platných daňových předpisů daňově uznatelným nákladem. Účetní hodnota
zboží je tak 80, ale daňová hodnota zůstává ve výši 100. V tomto případě vzni-
ká odložená daňová pohledávka ve výši 4, tj. (100 – 80) x 0,20.
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Splatnou daň účetní jednotka ocení v částce, kterou podle očekávaní zaplatí
(resp. získá) při použití daňových sazeb a zákonů, které jsou v platnosti k datu zá-
věrky. Pro ocenění odložené daně se použije sazba obsažená v zákoně o daních
z příjmů, který bude v účinnosti na konci účetního období, kdy bude uplatněna od-
ložená daňová pohledávka nebo vypořádán odložený daňový závazek. Standard
uvádí, že splatnou a odloženou daň účetní jednotka oceňuje v nediskontované část-
ce. Odložená daň se navíc vykazuje vždy jako dlouhodobá pohledávka (resp.
dlouhodobý závazek).

Změny v závazku nebo pohledávce na splatné a odložené dani vykáže účetní
jednotka jako daňový náklad ve výsledku hospodaření. Výjimkou může být situa-
ce, kdy tato změna souvisí s některou z položek výnosů nebo nákladů vykázaných
jako ostatní úplný výsledek. Pak je v ostatním úplném výsledku vykázána i souvi-
sející daň.

Odložená daň při převodu účetní závěrky na IFRS (resp. IFRS pro
SME) obvykle představuje komplikovaný výpočet, protože předmětem převodu
bývá velká škála rozvahových položek. Díky převodu těchto položek pak vzni-
kají přechodné rozdíly. Zde jsou uvedeny některé typické příklady:
� IFRS neznají rezervu na opravu majetku, místo toho využívají komponentní

způsob odpisování;
� dlouhodobý majetek může být zařazen do kategorie investic do nemovitostí, je

vykazován a přeceňován na reálnou hodnotu (tzn. nikoliv v historické ceně); 
� významné náhradní díly podle IFRS patří do kategorie pozemků, budov a za-

řízení a při instalaci se odpisují po dobu životnosti (tzn. nikoliv do katego-
rie zásob);

� opravné položky k majetku se tvoří na základě indikátorů snížení hodnoty
aktiv, které ovšem nemusí být vždy daňově uznatelné;

� významné dlouhodobé pohledávky (resp. závazky) nelze vykazovat ve jme-
novité hodnotě, ale naopak v jejich současné hodnotě;

� nedokončená výroba z dlouhodobých zakázek se vykazuje podle specifické
metodiky IFRS;

� nehmotná aktiva a náklady příštích období často obsahují položky, které
IFRS neuznává jako aktiva;

� některé výnosy nemusí splňovat kritéria pro jejich vykázání v souladu
s IFRS, i když byly v národním účetnictví vykázány a zdaněny;

� výpůjční náklady se podle IFRS pro SME vykazují v období, kdy vzniknou
(tzn. nevstupují do hodnoty aktiv).

V souvislosti se splatnou a odloženou daní musí účetní jednotka také zveřejnit
informace požadované tímto oddílem. Patří sem např. informace, které umožní uži-
vatelům účetní závěrky zhodnotit povahu a finanční dopad daňových souvislostí
vykázaných transakcí a jiných událostí. Účetní jednotka tak zveřejní jednotlivé
složky daňových nákladů (resp. výnosů), které mohou zahrnovat mimo jiné splatný
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daňový náklad (resp. výnos), částku odloženého daňového nákladu (resp. výnosu)
vedoucí ke vzniku a zániku přechodných rozdílů, změnu v částce snížení hodnoty
daňové pohledávky nebo částku daňového nákladu vztahující se ke změnám v účet-
ních pravidlech a chybám (viz oddíl 10). Dále také účetní jednotka zveřejňuje úhrn
splatných a odložených daní vztahujících se k položkám vykázaným jako položky
ostatního úplného výsledku, vysvětlení změn v aplikované daňové sazbě ve srov-
nání s předchozím účetním obdobím a další informace.

Pfiípadová studie
Z předchozích úprav vyplývají přechodné rozdíly, které vedou ke vzniku odložené
daně. Jde např. o úpravy spojené s rezervou na opravy a udržování, náhradními dí-
ly, cennými papíry nebo leasingem. Při výpočtu odložené daně je nutné porovnat
vždy účetní a daňovou hodnotu majetku nebo závazků. Účetní hodnoty jsou různé
díky provedeným úpravám. Daňová hodnota je podle IFRS pro SME stejná jako
podle českých účetních předpisů.

Rok 20X3:
Složení dlouhodobých závazků za rok 20X3 shrnuje tabulka:

Tab. 85: Pfiehled dlouhodob˘ch závazkÛ k 31. 12. 20X3 (v tis. Kã) podle ãeské legislativy

B. II. Dlouhodobé závazky 60 852

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahÛ 0

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 20 000

3. Závazky – podstatn˘ vliv 0

4. Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení 0

5. Dlouhodobû pfiijaté zálohy 15 000

6. Vydané dluhopisy 12 450

7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 0

8. Dohadné úãty pasivní 0

9. Jiné závazky 0

10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 13 402

Tab. 86: V˘poãet odloÏené danû za rok 20X3 (v tis. Kã) podle ãeské legislativy

PoloÏka Úãetní DaÀová Rozdíl Sazba OdloÏená
hodnota hodnota danû daÀ

ZC dlouho- 349 162 280 715 –68 447 20 % –13 689
dobého majetku

ZC zásob 109 106 109 556 450 90

ZC pohledávek 219 161 219 294 133 26

ZC rezerv 30 642 29 788 854 171

Celkem – – –67 010 –13 402
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