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PRODUKCE VÍNA V ČESKÉ 

REPUBLICE A DALŠÍCH VYBRANÝCH 

ZEMÍCH. POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH 

POSTUPŮ STANOVENÝCH PRO 

PĚSTOVÁNÍ RÉVY V ČESKÉ 

REPUBLICE A VE SLOVENSKÉ 

REPUBLICE 
 

THE PRODUCTION OF WINE IN CZECH REPUBLIC AND IN OTHER SELECTED 

COUNTRIES. COMPARISON TO ACCOUNTING PROCEDURES SET TO 

HARVESTING GRAPEVINE IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 

 

Kristina Kabourková
1
 

 

Autorka působí od roku 2008 na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích jako akademický pracovník. Specializuje se na účetnictví podnikatelů, zejména 

pak podnikatelů v zemědělské prvovýrobě, dále na problematiku mezd. Předtím pracovala 

jako vedoucí účtárny a vedoucí metodička informační soustavy v podnicích, vyučovala 

účetnictví na střední škole a působila jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti 

účetního poradenství. 

 

The author has worked since year 2008 at Institute of Technology and Business in České 

Budějovice as academic staff. She specializes on accounting of businessmen, especially then 

businessmen in agricultural primary production, also on problem of wages. Before, she 

worked as head of accounting and chief of metodic of inform framework in enterprise, she 

taught accounting on high school and she worked as self-employer in area of accountant 

consultancy. 

 

Abstract  

At first the author deals with history of harvesting of grapevine and with legal framework in 

this aktivity in Czech Republic and Slovakia. In the other part she compares accounting 

procedures related to harvesting of grapevine in Czrech Republic and Slovakia. According to 

hers opinion Slovakia’s accounting represents the subject of accounting properly unlike Czech 
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Republic’s accounting procedures in radical change in area of accounting activation which 

were admitted in 2016. She mentions subsidy programmes related to viniculture. Afterwards 

she compares figures about harvesting grapes in Czech Republic in 2006 to 2015, area of 

vineyard in Czech Republic and in Slovakia and the production of wine in selected countries 

EU in wine’s years from 2010/2011 to 2015/2016. 

Key words: Grapevine, viniculture, vineyard, subsidy, accounting 

 

Abstrakt 

Autorka se nejprve zabývá historií pěstování vinné révy a právním rámcem této činnosti 

v České republice a ve Slovenské republice. V další části porovnává účetní postupy 

související s pěstováním révy v ČR a ve SR. Dle jejího názoru slovenské účetnictví zobrazuje 

předmět účetnictví správně a přesně na rozdíl od českých účetních postupů, které doznaly 

v roce 2016 zásadních změn v oblasti účtování aktivace. Zmiňuje dotační programy vztahující 

se k vinohradnictví. Následně porovnává údaje o sklizni hroznů v ČR v letech 2006 až 2015, 

plochu vinic v ČR a ve SR a produkci vína ve vybraných zemích EU ve vinařských letech 

2010/2011 až 2015/2016. 

Klíčová slova: vinná réva, vinařství, vinice, dotace, účetnictví 

 

Úvod 

Pěstování vinné révy patří mezi nejstarší aktivity člověka. Prokazatelně se pěstovala před více 

než 10 000 lety v oblasti Kavkazu a Mezopotámie. Z mladší doby pocházejí nálezy nádob na 

výrobu vína z Iránu, Arménie či Egypta. O cíleném pěstování vinné révy se zmiňuje i Bible 

v části Starý zákon. Největší zásluhu na rozvoji vinařství v Evropě má antický svět. 

V nejstarších dobách bylo víno uchováváno v hliněných či keramických nádobách. Uchování 

vína v dubových sudech se poprvé objevuje u Keltů. Tento způsob skladování zlepšil kvalitu 

vína. Na rozvoji vinařství se velkou měrou podílely evropské křesťanské kláštery.  

Na našem území je pěstování vinné révy doloženo již z časů Velké Moravy. Zásluhou české 

kněžny svaté Ludmily se její pěstování rozšířilo v okolí dnešního Mělníka. Svatá Ludmila se 

stala i patronkou vinařů. Nejvíce se zasloužil o rozvoj vinařství u nás český král a římský císař 

Karel IV. Zřídil správní systém této činnosti, nechal dovézt kvalitní pěstitelský materiál 

z ciziny.  

Šlechtěním nových odrůd vinné révy se zabýval i Gregor Mendel, zakladatel genetiky. 

Rozkvět šlechtitelské činnosti na našem území začal na přelomu 19. a 20. století.  

V současnosti se šlechtěním nových odrůd v ČR zabývá více subjektů. Je to např. Výzkumná 

stanice vinařská Karlštejn, která byla založena v roce 1920. Jejím posláním je výzkum, 

šlechtění, zkoušení odrůd, nové způsoby pěstování, ozdravování rostlinného materiálu od 

virových patogenů a další výzkumně-pěstitelská činnost. Dále např. Mendelova universita 

v Brně – zahradnická fakulta - ústav vinohradnictví a vinařství kromě výuky se zaměřuje na 

šlechtění nových odrůd révy, sledování obsahových látek v moštech atd. 
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Cíl a metody 

Cílem je porovnat účetní postupy v oblasti pěstování vinné révy v České republice a ve 

Slovenské republice, porovnat, jak se měnily plochy vinic v ČR a ve SR, údaje o sklizni 

hroznů v ČR a produkci vína ve vybraných zemích EU. Bude použita metoda komparace. 

Budou též porovnávány dotační programy v této oblasti v České republice a ve Slovenské 

republice a postupy při jejich účtování. Je stanovena hypotéza, že účetní postupy v oblasti 

pěstování vinné révy se v České republice a ve Slovenské republice liší.  

 

Výsledky a diskuse  

Problematika vinic spadá do zákona č. 179/2014 Sb., o zemědělství v pozdějších zněních. 

Detailně ji pak řeší zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů v pozdějších zněních. Druhý jmenovaný zákon upravuje v návaznosti na 

předpisy Evropské unie (např. nařízení Rady č. 1601/1991, kterým se stanoví obecná pravidla 

pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných 

nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů a další) požadavky v oblasti vinohradnictví a 

vinařství, výkon státní správy včetně státního dozoru i sankce.  

Podle tohoto zákona se vinohradem nebo vinicí rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda 

souvisle osázená keři révy jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, jíž na základě 

písemné žádosti pěstitele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přidělil registrační 

číslo. Vinicí se rozumí plocha o celkové výměře menší 10 arů tehdy, má-li na základě 

písemné žádosti Ústavem přiděleno registrační číslo. Vinicí je rovněž vinice vyklučená, k níž 

nebylo Ústavem uděleno právo na opětovnou výsadbu. Viniční tratí je pak pozemek či jeho 

část nebo soubor pozemků v jedné vinařské oblasti, splňující zákonné předpoklady pro 

pěstování révy. Na Slovensku se vinohradnictvím a vinařstvím zabývá především zákon č. 

313/2009 Z. z., o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Trvalý porost vinic 

patří do pěstitelských celků trvalých porostů, tedy do dlouhodobého hmotného majetku 

(Ryneš, 2017). Z hlediska zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se tento majetek oceňuje 

pořizovacími cenami, pokud je vytvořen vlastní činností vlastními náklady. Trvalý porost 

vinic se odepisuje až po dosažení plodonosného stáří. Podle Českého účetního standardu pro 

podnikatele č. 013 při odpisování pěstitelských celků trvalých porostů, které nájemce nebo 

pachtýř dokončil na cizím pozemku a nejsou vykazovány u vlastníka pozemků, postupuje 

nájemce nebo pachtýř shodně, jako by byly dokončeny na vlastním pozemku. Vlastník 

pozemku pak tyto pěstitelské celky trvalých porostů neodepisuje. U tohoto majetku se 

neúčtuje o technickém zhodnocení. 

Z pohledu účetního a daňového je nutno rozlišit trvalý porost vinic a jejich nosnou konstrukci 

jako dva různé druhy majetku a je nezbytné je účtovat na dvou různých účtech ve druhé 

účtové třídě. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v pozdějších zněních uvádí pěstitelské 

celky trvalých porostů s dobou plodnosti nad tři roky ve třetí odpisové skupině, tzn., že tento 

majetek se odepisuje daňově minimálně po dobu 10 let. Konstrukce vinic je pak dle tohoto 

zákona zařazena do čtvrté odpisové skupiny a odepisuje se po dobu nejméně 20 let.  

Podle Brychty (2006) účetně se tento majetek odepisuje standardně, tj. z jeho ocenění 

postupně v průběhu používání.  
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K nákladům na založení vinice patří náklady na výsadbu a následnou kultivaci až do doby 

dospělosti. Náklady, které souvisejí se založením, se evidují ve skupině 04 Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a vnitropodnikové náklady se aktivují od roku 2016 

na účtu 588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku. Po zařazení vinice na účet 025 

Pěstitelské celky trvalých porostů se náklady na ošetřování včetně výměny uhynulých rostlin 

evidují jako provozní náklady.  

Dle názoru autorky je postup, který byl zaveden od roku 2016 při účtování o aktivaci 

dlouhodobého hmotného majetku nesprávný a vede ke zkreslení účetnictví a následně pak 

výkazů účetní jednotky. Je sice pravdou, že nedochází k ovlivnění celkového výsledku 

hospodaření, avšak podle Nývltové, Kouřilové, Rybové (2016) je základní a celosvětově 

uznávanou zásadou v účetnictví zásada věrného zobrazení skutečnosti. Autorka se domnívá, 

že dřívější účetní postupy, podle nichž se aktivace účtovala do výnosů, byly správné a jejich 

aplikací byl věrně a poctivě zobrazen předmět účetnictví.  

Podle Nývltové, Kouřilové, Rybové (2016) aktivace majetku bude ve výkazu zisku a ztráty 

vykazována v položce Aktivace a bude mít zápornou hodnotu. Zrušením účtů ve skupině 61 

Změna stavu zásob vlastní činností a skupině 62 Aktivace a nově využitím vytížené skupiny 

58 se poněkud ztíží možnosti sledování majetku v zemědělství. 

Též ve Slovenské republice se vinice účtují jako pěstitelské celky trvalých porostů s dobou 

plodnosti delší tří let, tzn. jako dlouhodobý hmotný majetek – účet 025. (Opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. Decembra 2002 č. 23054/2002-92 v znení 

opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74). 

Slovenská rámcová účtová osnova pro podnikatele pro rok 2017 obsahuje stále účty ve 

skupině 61 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a 62 Aktivácia. Není zde tedy zavedena 

skupina 58, v níž by bylo účtováno o aktivaci dlouhodobého hmotného majetku. Dle názoru 

autorky údaje ve výkazech účetních jednotek na Slovensku tedy správně, věrně a poctivě 

zobrazují předmět účetnictví. Nejsou zde zkresleny ani celkové náklady ani celkové výnosy, 

tak jako je tomu v účetnictví podnikatelů České republiky. Hypotéza se potvrdila, neboť 

účtování o aktivaci dlouhodobého hmotného majetku se podle účetních předpisů v České 

republice a ve Slovenské republice zásadně odlišuje. Podle Brychty (2006) se produkty 

vzniklé vinohradnictvím označují jako zásoby, které se účtují ve třídě první. Poškození úrody 

na vinicích se neúčtuje, neboť se jedná o snížení výnosů. Podle Svobodové (2013) je účetní 

jednotka povinna tento majetek inventarizovat, a to k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní 

závěrka. V případě vinic se provádí fyzická inventura.  

Podle Poláčkové (2010) se při kalkulaci nákladů ve vinařství sledují náklady na plodící 

vinice. Kalkulační jednicí je 1 tuna hroznů. Pěstování sazenic révy je nezbytnou podmínkou 

pro pozdější produkci hroznů. Z tohoto důvodu není možné révové sazenice považovat za 

vedlejší výrobek. Náklady na vinařskou školku a podnožové vinice je nutno sledovat odděleně 

od plodících vinic. Používá se kalkulační metoda dělením, kdy kalkulační jednicí je jeden kus 

révové sazenice. Do nákladů se zahrnují i náklady na odpisy pěstitelských celků a podpůrných 

konstrukcí. U plodících vinic jsou hlavním výrobkem vinné hrozny.  
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Vinohradnictví a vinařství je v České republice i v Evropské unii podporováno řadou 

dotačních programů. V roce 2015 mezi národní dotace patřila např. Státní podpora na 

zavlažování vinic, Podpora na budování prostorových izolátů množitelského materiálu révy 

vinné se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob, Podpora 

šlechtění révy vinné, Státní podpora evropské integrace nevládních organizací (Svaz vinařů 

ČR) a Podpora zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti 

potravinářského průmyslu. Další podpory se poskytují z Podpůrného a garančního rolnického 

a lesnického fondu. Zde se jedná zejména o investiční záměry, nákup zemědělské půdy, 

zpracování produktů, pojištění. Jsou poskytovány i Podpory v rámci společného trhu s vínem 

– např. na změnu odrůdové skladby vinic či přesun vinic do svahů, investice na pořízení 

dřevěných sudů nebo speciálních kvasných nádob. V rámci Programu rozvoje venkova se 

poskytuje podpora ekologickému zemědělství.  Podporu poskytuje též Vinařský fond.  

Podle Ryneše (2017) dotací se pro účely účtování rozumí bezúplatné plnění poskytované 

přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, státních finančních fondů, 

Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtu územního samosprávního celku, z prostředků 

Evropských společenství, z veřejného rozpočtu cizího státu apod. Obvykle na ni není právní 

nárok a proto se účtuje až v okamžiku přijetí či v okamžiku, kdy je naprosto 

nezpochybnitelné, že bude přijata. Rozdělují se na dotace na úhradu nákladů a na dotace na 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Při účtování jsou používány rozvahové účty 346 

Dotace ze státního rozpočtu a 347 Ostatní dotace.  

Podle Nývltové, Kouřilové, Rybové (2016) provozní dotace vstupují do základu pro výpočet 

daně z příjmů. V případě investiční dotace však dochází ke snížení vstupní ceny pro daňové 

odepisování. Aktivity spojené se zpracováním a účtováním o projektu pořízení dlouhodobého 

majetku probíhají často dříve, než je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezi podáním 

žádosti, schválením a získáním platby může uplynout různě dlouhé období. Účetní jednotka 

tedy zpravidla financuje pořízení dlouhodobého majetku z jiných zdrojů, které jí jsou 

následně v podobě dotace refundovány. Snížení ceny o dotace by mělo být zohledněno 

v účetnictví ve chvíli, kdy je potvrzeno přidělení dotace.  

I ve Slovenské republice je vinohradnictví a vinařství podporováno řadou programů. Cílem je 

zvýšení konkurenceschopnosti slovenského vinařství, vyvolání zájmu o cestování na 

Slovensko za vínem, je podporována restrukturalizace vinohradů, pojištění úrody, nákup 

vybavení. Jsou též poskytovány prostředky na rozvoj ekologického zemědělství. V rámci 

Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 jsou podporováni i mladí zemědělci na počátku 

podnikatelské činnosti v oblasti specializované rostlinné výroby a malé zemědělské podniky 

se specializovanou rostlinnou výrobou. Je též poskytována podpora investicím, které se 

zaměřují na uvádění produktů na trh či na investice, které umožní použít nové technologie, 

šetrné k půdě (Situačná a výhĺadová správa k 31. 7. 2016 – Vinič hroznorodý, hroznové víno). 

O těchto dotacích se též účtuje v účtové třídě 3 – Zúčtovacie vztahy ve skupině 34.  

Mezinárodně je koordinována činnost v oblasti vinařství od roku 1874. Existoval Mezinárodní 

úřad pro víno (International Wine Office) – mezinárodní a mezivládní organizace vědecké a 

technické povahy, která se zabývala vinohradnictvím a vinařstvím. Československo bylo 

členem této instituce od roku 1937, Česká republika pak od roku 1993. Úřad byl nahrazen 
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Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno (Organisation Internationale de la Vignet et du 

Vin). Česká republika přistoupila k této Dohodě v roce 2003. 

V současnosti je vinařství v České republice rozděleno do oblastí mělnické, litoměřické, 

mikulovské, slovácké, velkopavlovické a znojemské. Je vedena Státní odrůdová kniha. Tu 

spravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který podle ustanovení § 33 odst. 4 

zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 

některých zákonů v pozdějších zněních vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin 

zapsaných do Státní odrůdové knihy včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů 

šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám v pozdějších 

zněních. Tento seznam též uvádí přehled odrůd, u kterých doba registrace uplynula či 

registrace byla zrušena. Ústav vydává seznam zapsaných odrůd každý rok, všechny změny a 

doplňky průběžně uveřejňuje ve Věstníku Ústavu. První národní odrůdou je Pálava. Dalšími 

kvalitními odrůdami, které byly u nás vyšlechtěny, jsou např. Veritas, Aurelius a další.  

V další části článku bude autorka porovnávat údaje o vývoji sklizně hroznů vinné révy 

v České republice, plochu vinic v České republice a ve Slovenské republice a produkci vína 

v České republice, ve Slovenské republice a v dalších vybraných zemích Evropské unie.  

Sklizeň hroznů vinné révy v ČR uvádí následující tabulka.  

Hrozny révy vinné /rok 2006 2008 2010 2012 2014 2015 

celk. sklizeň v tis./tun 58 98 46 60 64 91 

výnos v t/ha 3,7 6,0 2,9 3,8 4,0 5,7 

Tabulka 1 – Sklizeň hroznů révy vinné v ČR v letech 2006 až 2015 

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno – 2016 – Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Z údajů v tabulce vyplývá, že celková sklizeň v tunách se v roce 2015 zvýšila oproti 

výchozímu stavu roku 2006 na takřka 157 %. Výnos v tunách na jeden ha se zvýšil ve 

sledovaném období na 154 % oproti roku 2006.  

Následující tabulka uvádí, jak se vyvíjela v ČR plocha vinic. 

Plocha vinic/rok 2005 2010 2012 2014 2015 

celkem tis. ha 18 17 17 17 17 

z toho plodící      

tis. ha 14 16 16 16 16 

Tabulka 2 – Plocha vinic v ČR v letech 2005 až 2015 v tis. ha 

Zdroj: Statistické ročenky ČR – 2014 a 2016 – 13. Zemědělství 

 

Z údajů v tabulce je zřejmé, že plocha vinic celkem v ČR v letech 2005 až 2015 se snížila na 

94,4 % oproti výchozímu stavu. Z toho plocha plodících vinic se naopak ve sledovaném 

období zvýšila na 114,2 %. 
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Celkovou plochu vinohradů ve Slovenské republice uvádí tabulka č. 3: 

Vinohrady/rok 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 

tisíce ha 16 16 16 14 13 11 11 

Tabulka 3 – Celková plocha vinohradů na Slovensku v letech 2004 až 2015 v tis. ha 

Zdroj: Vinič hroznorodý, hroznové víno – Situačná a výhĺadová správa k 31. 7. 2016 

 

Dle údajů v tabulce se plocha vinohradů snížila ve sledovaném období na 68,7 % oproti 

výchozímu stavu. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vína ve vybraných 

zemích Evropské unie v tis. hl ve vinařských letech 2010/2011 až 2015/2016 

Poznámka – vinařským rokem se rozumí období od 1. srpna kalendářního roku do 31. 

července roku následujícího.  

 

Stát 

EU/roky 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Francie 46 469 51 090 41 365 41 491 47 094 47 700 

Itálie 50 575 44 772 45 616 54 029 44 739 50 369 

Španělsko 40 749 37 199 34 241 52 460 44 080 42 000 

Portugalsko 7 133 5 610 6 305 6 238 6 202 6 703 

Německo 6 975 9 132 9 012 8 409 9 202 8 788 

Rumunsko 3 287 4 213 3 606 5 242 3 842 4 069 

Bulharsko 1 225 1 098 1 337 1 755 833 1 538 

Slovensko 207 341 324 371 286 360 

Slovinsko 763 879 684 770 708 857 

Česká 

republika 
366 650 487 650 536 750 

Tabulka 4 – Produkce vína v tis. hl ve vybraných státech EU v období 2010/2011 až 2015/2016 

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno – 2016 – Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Podle výše uvedených údajů je zřejmé, že produkce vína se ve vybraných zemích zvýšila 

zejména v Rumunsku (na téměř 124 % oproti výchozímu stavu), v Bulharsku (na 125,5 %), 

na Slovensku (na 174 %), ve Slovinsku (na 113 %). Nárůst produkce je dále evidován u 

Francie (na 102,6 %), u Španělska (na 103 %), u Německa (na 126 %). Pokles produkce je 

evidován z vybraných zemí u Itálie (na 99,6 %) a u Portugalska (na 94 %). V České republice 

se produkce vína ve sledovaném období zvýšila na takřka 205 % oproti výchozímu stavu. 

Přehled uvádí státy Evropské unie s největší výrobou vína ve sledovaném období, Českou 

republiku, Slovenskou republiku a státy s největším nárůstem produkce. 

Dle Situační a výhledové zprávy je největším světovým producentem vína Itálie, následuje 

Francie a Španělsko. Největší plochy vinic ve světě jsou ve Španělsku, následuje Čína, 

Francie, Itálie a Turecko. V těchto pěti státech se nachází 50 % plochy vinic na Zemi.  

Dovoz suroviny a vína do ČR činil ve vinařském roce 2015/2016 1 600 tis. ha, vývoz vína 

v tomto období měl hodnotu 200 tis. ha. Produkty se dovážejí zejména ze Španělska, vývoz je 
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orientován především na Slovensko. Hroznovou šťávu, stolní hrozny, moštové hrozny a 

sušené hrozny dováží Česká republika hlavně z Itálie, Turecka, moštové hrozny pak ze 

Slovenska. Hrozny a víno dováží Slovenská republika především z Maďarska, Itálie, 

Španělska, Německa, vývoz se realizuje zejména do Maďarska a České republiky.  

 

Záver 

Vinařství a vinohradnictví je aktivita, kterou provozuje lidstvo od dávných dob. V současné 

době se vinná réva pěstuje na pěti kontinentech. Navyšuje se plocha vinic v Číně a na Novém 

Zélandu. V roce 2015 světová produkce vína činila 274 mil. hl. V témže roce v zemích 

Evropské unie bylo celkem vyprodukováno 166 mil. hl vína. Celková plocha vinic ve světě 

činila 7,53 mil. ha a spotřebováno bylo zhruba 240 mil. hl vína. (Situační a výhledová zpráva 

Réva vinná – víno – 2016).  

Tato zemědělská výroba je upravena řadou českých i unijních právních norem, mezi nimiž 

významnou úlohu mají účetní předpisy. V České republice došlo od 1. ledna 2016 k zásadní 

změně účtování aktivace. Cílem je nepochybně harmonizace výkaznictví v rámci Evropské 

unie. Autorka se však domnívá, že tato konkrétní změna není pro české účetnictví a 

výkaznictví nikterak přínosná, ale naopak výrazně zhorší vypovídací schopnost účetnictví a 

výkazů. Implementace pravidel, která platí v mezinárodních účetních standardech by měla 

probíhat tak, aby výsledky byly pro účetní jednotky přínosem.  

Dle názoru autorky důsledkem implementace mezinárodních účetních standardů do české 

účetní legislativy může být v některých případech záměrné ovlivňování účetních výkazů. 

Konkrétně tomu tak může být v případě přeceňování majetku tržní cenou, kdy sama účetní 

jednotka si může stanovit, který majetek bude přeceňovat a cenu kterého trhu zohlední.  

 

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Ing. Markéta Popílková 
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