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Povinnost. Od letošního roku se 
povinnost podat daňové přiznání 

elektronicky nově vztahuje na 
všechny majitele datových schránek 

bez výjimky. Povinnost zřídit si 
datovou schránku zatím je jen pro 

firmy a státní správu.

Ú
četnictví je informační sys-
tém, který je starý v podstatě 
jako stát sám. V době, kdy se 

o daních téměř nevědělo nebo se pro 
jednoduchost vybíraly takzvaně „z hla-
vy“, existovala již okolo 4500 let př. n. 
l. ve většině tehdejších civilizací nějaká 
forma vedení záznamů – účetních knih 
za účelem interní kontroly.  A stejné je 
to s účetní agendou dodnes. Snad jen 

občas máme dojem, že jeho pravá pod-
stata byla zapomenuta.

Právní úprava
Účetnictví má vlastní právní úpravu 

– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
který předepisuje dostatečně tvrdé 
požadavky na jeho správnost, úplnost, 
prokazatelnost a přehlednost. Tyto 
specifické rysy z něj dělají mimořádně 

významný důkazní prostředek, a to 
nejen pro daňové řízení. Roli účetnic-
tví posílila i rekodifikace soukromého 
práva.  Nový občanský zákoník stanoví 
vyvratitelnou domněnku, že systema-
tické, posloupně prováděné a proti 
změnám chráněné záznamy jsou spo-
lehlivé. A toto je přece popis účetních 
knih! Přímo zákon, není-li prokázán 
opak, jeho pravdivost předpokládá. 

K 
inventurám firmy přistupují 
dosti rozličně, a přestože jsou 
důležité, poměrně významná 

část i velmi laxně. Podle Petra Adámka, 
výkonného ředitele společnosti DAN-
TEM – profesionální inventury, ji některé 
společnosti neprovádějí vůbec.

E15: inventury nejsou nijak oblíbené. 
Jak ji může firma využít pro svůj pro
spěch?

Je pravda, že se tradičně jedná o ve-
lice nepopulární činnost a snad kromě 
specializovaných firem ji nemá rád prak-
ticky nikdo. Provedení inventarizace je 
však bohužel – a z pohledu některých 
vlastníků firem i bohudík – jednou se zá-
kladních podmínek pro sestavení účetní 
závěrky, přičemž věrohodnost inventur 
má ověřovat také auditor. Inventury 
však mají význam i zcela praktický, vý-
sledky inventur jsou nezřídka kritické pro 
řízení zásob, logistické procesy, kontrolu 
hospodaření s dlouhodobým majetkem, 
ale mají i důležité daňové důsledky. Pro-
to by firmy měly mít inventury rády.

E15: K jakým nejčastějším chybám 
při inventarizaci dochází?

Zdaleka nejčastějším nedostatkem je 
případ, kdy se inventury neprovádějí vů-
bec nebo velmi nedokonale. To může mít 
podobu buď úplné eliminace fyzických 
inventur, nebo poměrně obvyklé praxe, 
kdy se inventura provádí takříkajíc „od 
stolu“ formálním potvrzením očeká-
vaného stavu bez jakéhokoli fyzického 
ověřování. Nemusí se přitom vždy jed-
nat o špatný úmysl, často bývá příčinou 
nedostatečný akcent důležitosti inven-
tur nebo zcela chybějící kontrola. Pokud 
se totiž při inventurách nepoužívají pro 
identifikaci čárové kódy či podobná 
technologie, jedinou účinnou kontrolou 
inventury totiž zůstává opětovná inven-
tura a porovnání výsledků s inventurou 
předchozí. To je ovšem časově velice ná-
ročné a málokdy k tomu dojde.

E15: to ale znamená, že když není 
čárový kód, tak je alespoň evidenč

Účetnictví – nutná formalita  
nebo životní potřeba?
V těchto týdnech se o účetnictví mluví více než v jiných měsících roku a je tomu 
tak hlavně proto, že se nezadržitelně blíží termín pro podávání daňových přizná-
ní. Před pár roky uveřejnila Vysoká škola ekonomická v Praze studii, z níž vzešla 
informace, že přibližně 80 procent malých a středních podniků účetnictví vnímá 
pouze jako nutnou přípravu právě pro potřeby daní. Je tomu ale opravdu tak?

Najdete zde cenné informace, co a kdy 
se stalo, i osoby, které danou transakci 
schválily. Údaje z jednotlivých zázna-
mů tak mohou být důležitým důkazem 
zdaleka nejen pro finanční úřad či orgá-
ny činné v trestním řízení. Zcela určitě 
se tak mohou hodit i pro doložení škody 
pro pojistné plnění či nejrůznější rekla-
mace. 

uzávěrka a výkazy
Obdobně je tomu s účetní závěrkou 

a zveřejňovanými účetními výkazy. 
Povinnost zveřejnit účetní závěrku 
posouvá význam účetnictví zase mno-
hem dál než „pouhé“ daňové přiznání. 
Účetní výkazy jsou podkladem pro 
naše obchodní partnery nebo pro ban-

ky při rozhodování o úvěrech. Zde je je-
jich věrohodnost mimořádně důležitá, 
neboť nastanou-li problémy se splá-
cením a ukážou se chyby v účetnictví 
vedoucí ke zkreslení výkazů, nenechá 
na sebe obvinění z úvěrového podvodu 
dlouho čekat. Budeme-li se na význam 
účetnictví dívat čistě ekonomicky, jed-
ním ze základních ukazatelů úspěšnos-
ti podnikání je hodnota společnosti. 
V případě jejího nákupu či prodeje se 
tak investoři dívají na kvalitu účetnic-
tví a jakýkoli nedostatek se na kupní 
ceně podílů může projevit. A jsme-li už 
u hodnoty obchodní společnosti, ne-
musíme ani chodit daleko – její význam 
se může ukázat v situacích, které s se-
bou život přináší naprosto běžně, jako 
například rozvod manželství či dědické 
řízení.

Odpovědnost jednatele
Zákon o obchodních korporacích 

ukládá povinnost zajistit řádné vede-
ní předepsané evidence a účetnictví 
jednatelům. Tím, že zákonodárce v po-
měrně stručně a obecně definovaných 
povinnostech jednatele explicitně zmi-
ňuje vedení účetnictví, je vyjádřen veřej-
ný zájem na jeho správnosti. Dokazuje 
to, že nejde jen o okrajovou či „daňovou“ 
záležitost. Tato úprava převzatá již z pů-
vodního obchodního zákoníku je navíc 
posílena povinností členů orgánů spo-
lečností jednat s péčí řádného hospo-
dáře, což lze bez podpory účetních dat 
zajistit jen stěží. Pakliže sám jednatel 
neprokáže, že své povinnosti řádného 
hospodaření splnil, může to pro něho 
mít vážné osobní důsledky, a to zejména 
v podobě odpovědnosti za škodu, která 
společnosti vznikla. 

Zabezpečením vedení agendy pro 
jednatele vztah k účetnictví nekončí. Je 
to totiž valná hromada společníků, kte-
rá schvaluje účetní závěrku, a povinnos-
tí jednatele je jí tuto informaci předložit.  
V případě, že valná hromada rozhodne 
o výplatě podílů na zisku, je to nakonec 
opět jednatel, který před výplatou musí 
ověřit, že společnost na ni má dostatek 
volných peněžních zdrojů. V opačném 
případě k výplatě podílů na zisku při-
stoupit nesmí. V této chvíli se opět bude 
opírat o údaje z účetnictví.

Samozřejmě je zjevné, že každý jed-
natel každé společnosti nemůže vést 

účetnictví osobně a nelze to po něm ani 
spravedlivě požadovat. Již jsme uved-
li, že povinnost jednatele zabezpečit 
účetnictví pro společnost je dlouhodo-
bě v právním řádu zakotvena. Proto již 
nastala situace, kdy se k odpovědnosti 
jednatelů za tuto oblast vyjádřil i Nej-
vyšší soud.  Jednatel se odpovědnosti 
za případnou škodu, kterou způsobí po-
rušením této povinnosti, zprostí, jestli-
že prokáže, že zajistil vedení účetnictví 
v předepsaném rozsahu kvalifikovanou 
osobou. Na definici toho, kdo je taková 
kvalifikovaná osoba, bohužel česká 
legislativa i judikatura stále čeká. Nic-
méně vodítka výběru správné účetní (či 
účetního) zcela jistě jsou. Řada lidí dá 
velmi na osobní doporučení. Objektivní-
mi hledisky však jsou zcela určitě vzdě-
lání a délka praxe. Vzdělávání nemusí 
být jen ve školském systému. Na poli 
účetnictví jej může plnohodnotně na-
hradit systém certifikace, který úspěšně 
funguje v naší zemi více než 15 let.  Zají-
mavé může být pro výběr účetních i je-
jich členství v profesní organizaci. Vedle 
praxe a znalostí je naprosto nezbytná  
i jejich etická kvalita daná tím, že účet-
ní agendy představují souhrn oprav-
du citlivých údajů. Garanci přihlášení  
k etickému kodexu dává např. členství  
v profesní Komoře certifikovaných účet-
ních, jiné profesní organizace umožňují 
hlásit se k němu dobrovolně.

Účetnictví jako pomoc při 
rozhodování

Komunikace s účetními je pro kaž-
dou jednotku naprosto klíčová. Kvalitní 
účetnictví pak zajistí nejen dodržování 
povinností vůči státu i samotné společ-
nosti či jejím vlastníkům, ale mělo by být 
nápomocno manažerům při jejich kaž-
dodenním i strategickém rozhodování. 
A ti menší podnikatelé, kteří řeknou, 
že účetnictví nepotřebují? Jak ví, kdy  
a komu zaplatit fakturu či zda už mají 
očekávat platby od svých odběratelů? 
Prostě jak zjistí, „jak na tom momen-
tálně jsou“? A proč zapisovat do sešitů 
či vést „excelovské“ tabulky, když úpl-
ně stačí zeptat se své účetní? Účetní  
a účetnictví jsou totiž pro všechny pod-
nikatelské či neziskové subjekty stejně 
tak (ne)obyčejné jako ona pověstná sůl.

Magdaléna Králová
Komora certifikovaných účetních

Petr Adámek: Mějte 
rádi inventury

ní označení. Setkáváte se s tím, že 
není ani to?

Často se setkáváme s nedostatky 
v označení majetku a jeho popisu v evi-
denci, které mají za následek nemožnost 
jednoznačné identifikace majetku. To 
znemožňuje kvalitní vypořádání inven-
turních rozdílů, což může vést k situaci, 
kdy se historické problémy postupně 
kumulují, až se nakonec evidence se 
skutečností rozejde úplně. Jediným ře-
šením je pak provedení důkladné inven-
tury, a to na základě kvalitně připravené 
metodiky a následně přijetí příslušných 
systémových opatření. 

E15: Kdy je výhodné inventury out
sourcovat?

Pokud má někdo potřebu získat nezá-
vislý pohled na stav majetku či zásob, out-
sourcing je řešením vždy. Aby však externí 
inventury zároveň přinesly nárůst efektivi-
ty a tím i snížení nákladů, musí být externí 
partner schopen zboží či majetek identifi-
kovat bez expertních znalostí. Nezbytnou 
podmínkou je tedy obecně zavedení sys-
tému automatické identifikace, nejčastěji 
pak technologie čárových kódů. Pokud se 
tyto technologie používají správně, pak 
lze předpokládat, že externí partner in-
ventury dokáže provádět přesně a rychle 
zároveň. >mik
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