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Proč rády(i) pracujeme 
pro maloobchod
Maloobchod představuje zajímavou 
a dynamickou oblast podnikání, která 
dennodenně přináší nové výzvy. Český 
maloobchodní trh patří ve srovnání s trhy  
ostatních nových členských států EU mezi  
nejrozvinutější jak co do vlastnických 
a institucionálních struktur, tak 
i kvantitativních a kvalitativních kapacitních  
možností, prostorových a technologických 
řešení provozoven či pestré nabídky 
zboží a služeb.

V KPMG v České republice působí několik  
specializovaných odborných skupin, 
které se zaměřují na poradenství pro  
vybrané průmyslové sektory s přihlédnutím 
k jejich specifickým požadavkům. Jednou  
z nich je i skupina poskytující poradenské  
služby právě maloobchodním 
společnostem. Našimi dlouholetými 
klienty jsou maloobchodní, velkoobchodní, 
odbytové a ostatní společnosti, které 
působí v oblasti mezi výrobou a finální 
spotřebou. Tyto společnosti rozvíjejí 
dodavatelsko-odběratelské vztahy 
s desítkami subjektů, obhospodařují 
a spravují zásoby značných hodnot 
a vystavují tisíce faktur a daňových 
dokladů. Denně reagují na potřeby, 
požadavky a nároky tisíců spotřebitelů.

Řízení oběhu zboží, ekonomických transakcí 
a tržních rizik spolu s požadavky na získání  
řady údajů daných účetní, daňovou a další  
legislativou vyžadují zpracování velkého 
množství informací. Společnosti se 
navíc musejí vypořádat s výkaznictvím 
a s požadavky na informace, které po nich  
v rámci vlastnických struktur chtějí jejich  
mateřské společnosti. To vše klade 
dodatečné nároky na členy vedení podniků,  
které v této oblasti působí. V praxi vidíme,  
že finanční oddělení těchto společností 
nejsou vždy vybavena odpovídajícím 

počtem dostatečně zkušených pracovníků. 

Z tohoto pohledu je třeba ocenit vedení 

a zaměstnance maloobchodních firem, 

že své schopnosti a úsilí věnují nejen 

tomu, aby v podmínkách neustále se 

měnícího prostředí a silné konkurence 

dobře obstáli, ale rovněž zaručili potřebná 

data v příslušné kvalitě a včas. Někdy je  

k tomu samozřejmě nutné využívat také  

asistence poradců, kteří mohou významně 

pomoci nejen při závěrkových operacích, 

zpracování daňových přiznání, ale rovněž 

při snížení obchodních rizik, optimalizaci 

procesů, zavádění moderních technologií 

či snižování nákladů společnosti.

Pro toto vydání Horizontů jsme připravili 

výběr aktuálních témat, která jsme 

na základě našich zkušeností doplnili 

o komentáře k důležitým aspektům 

podnikání v maloobchodu. Poradenské 

služby, které poskytujeme našim klientům 

v maloobchodu, zahrnují několik oblastí. 

Daňové poradenství se týká dvou 

nejdůležitějších daní – daně z příjmů 

právnických osob a daně z přidané hodnoty. 

U daně z příjmů právnických osob sledují 

finanční úřady například manka a škody. 

U jedenácti obchodních řetězců jsme  

zpracovali srovnávací analýzu o přístupu 

k této problematice. Z této analýzy mimo  

jiné vyplynulo, že jen několik společností 

správně stanovuje normy ztratného 

a přirozených úbytků zásob a určuje je 

dle podrobnějších sortimentních skupin 

a regionů. V některých případech se 

také neaktualizují normy a nesleduje 

se korelace mezi manky a náklady 

na ochranu zboží.

Pokud jde o daň z přidané hodnoty, obracejí  

se na nás maloobchodní společnosti 

zejména s dotazy, které se týkají charakteru 

bonusů, vystavování dobropisů bez 

dopadů na realizovaná zdanitelná plnění 

a nutnosti vystavovat nové daňové 
doklady či problematiky elektronické 
fakturace. Dále se zpracovává i prověrka  
celé oblasti DPH, jejímž primárním cílem 
je zjistit, zda je celý systém zpracování 
DPH v souladu se zákonnými předpisy,  
a identifikovat rizika spojená s prováděnými 
transakcemi i možné úspory. Řada 
pozitivních dopadů pro maloobchodní 
společnosti je například spojena 
s vystavováním voucherů.

U externího nebo skupinového výkaznictví 
se stále setkáváme s novými nároky, 
které jsou iniciovány jak prostředím, 
ve kterém se subjekty nacházejí, tak 
i skutečností, že řada mateřských 
společností postupně přechází na výkaznictví 
dle Mezinárodních standardů finančního  
výkaznictví (IFRS). Existuje celá řada 
důvodů pro konverzi lokálních účetních 
závěrek do IFRS – ať už jsou to v případě  
změny vlastnických struktur nároky 
financujících institucí, které kupují 
společnosti, nebo se jedná pouze 
o dobrovolnou akci, vyvolanou potřebou  
získat větší srovnatelnost údajů 
zveřejňovaných maloobchodními 
společnostmi.

Kromě tématu daní a finančního výkaznictví 
obsahují nové Horizonty řadu dalších 
zajímavých témat jako například 
problematiku obchodních řetězců 
a hospodářské soutěže, tzv. trade loading  
nebo otázku regulatorních požadavků 
v oblasti platebních transakcí. 

Přejeme vám příjemný a inspirativní 
čtenářský zážitek a hodně úspěchů 
ve vašem podnikání v roce 2008. 
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Pokud bychom si měli stručně 
připomenout nejdůležitější změny, 

které nabudou účinnosti v roce 2008 
a dalších letech a daňové prostředí 
v české ekonomice ovlivní nejvíce, měli 
bychom zmínit zejména snížení sazby 
daně z příjmů právnických osob na 21 
procent v roce 2008, 20 procent v roce 
2009 a 19 procent v roce 2010. Nově 
je v zákoně o daních z příjmů právnických 
osob implementováno tzv. participation 
exemption, což je v podstatě osvobození 
příjmů z převodu podílu ve společnostech, 
které mají sídlo v České republice 
nebo jsou rezidenty třetích států, se 
kterými má ČR uzavřenou smlouvu 
o zamezení dvojího zdanění. 

Pro osvobození zákon stanoví ještě 
další podmínky, jako například výši 
sazby daně z příjmů právnických osob 

v zemi, kde má prodávaná společnost 
sídlo, minimálně 12 procent, typ právní 
formy této společnosti či délku držby 
a výši účasti na společnosti. Kromě 
osvobození dividend tedy nebudou 
zdanění podléhat další druhy příjmů 
spojené s finančními investicemi.

Zpřísnění v oblasti  
nízké kapitalizace
Jak již bylo uvedeno v úvodu, nové 
a přísnější podmínky se týkají pravidel 
tzv. nízké kapitalizace. Ta se v oblasti 
retailu dotkne těch subjektů, které 
vlastní či pořizují nemovitosti. V praxi 
se často setkáváme se situací, kdy 
se provozní a nemovitostní aktivity 
obchodních řetězců organizují v rámci 
samostatných právních subjektů 
a financování trhů je zabezpečeno 
z velké části pomocí bankovních 

úvěrů či externích zdrojů poskytnutých 
v rámci skupiny. Podíl finančních nákladů  
bývá u specializovaných nemovitostních 
společností poměrně vysoký.

Novela stanoví, že v případě uzavření 
nových úvěrů a půjček nebo dodatků 
k existujícím smlouvám je nutno vzít 
v úvahu nová pravidla, která uvádějí, 
že za daňově neuznatelné náklady 
budou považovány finanční výdaje 
(náklady), kterými se pro účely tohoto 
zákona rozumí úroky z úvěrů a půjček 
a související výdaje (náklady), včetně 
výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování 
úvěrů, poplatků za záruky, pokud:

1. přesáhnou v úhrnu za zdaňovací 
období, nebo období, za něž se podává 
daňové přiznání, částku zjištěnou jako 
násobek jednotné úrokové míry zvýšené 
o čtyři procentní body a průměrného 

Zákon o daních z příjmů patří mezi jeden z nejvíce novelizovaných 
daňových zákonů. Jeho poslední novela v rámci zákona  
č. 222/2006 o stabilizaci veřejných rozpočtů patří svým 
rozsahem i obsahem k nejvýznamnějším za posledních několik 
let. Cílem zákona bylo naplnit vládní prohlášení v oblasti daní – 
v prvé řadě snížit daňové sazby u daně z příjmů fyzických  
a právnických osob, zvýšit sníženou sazbu DPH z pěti na devět 
procent a implementovat změny některých spotřebních daní. 
Všechny změny by měly být fiskálně neutrální, a proto novela 
zákona o daních z příjmů obsahuje též některé negativní 
dopady zejména v oblasti tzv. nízké kapitalizace.
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stavu úvěrů a půjček v průběhu 
zdaňovacího období nebo období, 
za něž se podává daňové přiznání;

2. plynou z úvěrů a půjček, které jsou 
podřízeny ostatním závazkům poplatníka;

3. plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo 
výnos nebo skutečnost, zda se finanční 
výdaje (náklady) stanou splatnými, jsou 
zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku 
hospodaření (zisku) poplatníka;

4. úhrn úvěrů a půjček v průběhu 
zdaňovacího období nebo období, za něž 
se podává daňové přiznání, přesahuje 
šestinásobek výše vlastního kapitálu 
(od roku 2009 čtyřnásobek);

5. úhrn úvěrů a půjček, u nichž je 
věřitelem nebo osobou zajišťující úvěr 
nebo půjčku osoba spojená (§ 23 odst. 7)  
ve vztahu k dlužníkovi, přesahuje 
v průběhu zdaňovacího období nebo 
období, za něž se podává daňové 
přiznání, dvojnásobek výše vlastního 
kapitálu dlužníka.

Za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů nelze pro účely tohoto  
zákona uznat poměrnou část finančních  
výdajů (nákladů) vztahujících se k úvěrům 

a půjčkám nebo jejich části, které splňují 
alespoň jednu z podmínek uvedených 
v bodech 1 až 5. Přitom každá z podmínek 
se posuzuje samostatně. 

Do úvěrů a půjček se pro účely tohoto 
ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky 
nebo jejich část, z nichž jsou finanční 
výdaje (náklady) součástí vstupní ceny 
majetku, a prokazatelně poskytnuté 
bezúročné úvěry a půjčky. Toto 
ustanovení se nevztahuje na finanční 
výdaje (náklady) zaúčtované na vrub 
nákladů, které v úhrnu za zdaňovací 
období nebo období, za něž se podává  
daňové přiznání, nepřevýší 1 000 000 Kč, 
není-li věřitelem nebo osobou, která 
úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba 
spojená ve vztahu k dlužníkovi.

Přechodná ustanovení upravují odložení 
účinnosti nových pravidel pro úvěry 
a půjčky uzavřené před nabytím účinnosti  
novely zákona do roku 2010. Od roku 
2010 se nová pravidla použijí na všechny 
úvěry a půjčky.

Jde o velké zpřísnění podmínek 
odpočitatelnosti finančních nákladů. 

Bohužel, praktické způsoby výpočtu 
výše nedaňových finančních nákladů 
nejsou příliš jasné ani pracovníkům 
Ministerstva financí ČR.

Některé pozitivní  
změny novely
Kromě výše uvedených změn obsahuje 
novela zákona o daních z příjmů řadu 
dalších úprav. Podívejme se na ty, které 
mohou nejvíce zaujmout retailové 
podniky. Dle našich zkušeností při 
přípravě přiznání k dani z příjmů 
právnických a fyzických osob (a bohužel  
to potvrzují i výsledky daňových kontrol) 
vyplývá, že častými rizikovými položkami 
jsou tzv. vyvolané investice, nejasná 
klasifikace oprav a rekonstrukcí majetku 
a budov, likvidace zásob a manka 
a škody. Ve všech těchto oblastech 
má novela pozitivní dopady. 

Téměř každá společnost, která realizuje 
investiční výstavbu, zejména na tzv. 
na zelené louce, se musí často zavázat 
k tomu, že zajistí výstavbu místních 
komunikací, křižovatek, dětských hřišť 
a dalších staveb, které následně 

„Podle novely zákona může 
plátce daně nově požádat mimo 

jiné o posouzení skutečnosti, zda 
je zásah do majetku opravou či 

technickým zhodnocením.“
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Závěr
Věříme, že společnosti podnikající  

v oblasti maloobchodu ocení hlavně 

ty pozitivní části novely zákona  

o daních z příjmů, díky nimž budou 

moci dosáhnout ještě lepších 

ekonomických výsledků.

převádí do vlastnictví obcí. Dosud se 
tyto výdaje spíše pojímaly jako „dar“ 
a měly nedaňový charakter. Nově by 
měly být dle znění § 29 součástí 
vstupní ceny hmotného majetku též 
výdaje na vyvolanou investici, kterou 
se rozumí výdaje na pořízení majetku 
převedeného do vlastnictví jiného 
subjektu a podmiňující funkci nebo 
užívání tohoto hmotného majetku. 
Výdaje na vyvolané investice, které 
splní uvedené podmínky stanovené 
zákonem, budou tedy nově uplatněny 
v daňově odpočitatelných nákladech 
prostřednictvím daňových odpisů. 
I když definice vyvolané investice 
pravděpodobně nepostihuje všechny 
situace, které mohou v praxi nastat, 
znamená novela významný posun 
v chápání této problematiky. 

Novela zákona umožňuje požádat správce 
daně o tzv. závazné posouzení několika 
skutečností. V současné době je možné 
požádat o závazné posouzení metody 
tvorby ceny a také o uplatnění daňové  
ztráty při významné změně vlastníka. 

Podle novely zákona může plátce daně  
nově požádat mimo jiné o posouzení 
skutečnosti, zda je zásah do majetku 
opravou či technickým zhodnocením. 
Žadatel musí předložit celou řadu údajů  
o majetku – popis stavu majetku při  
pořízení a před provedením zásahu,  
popis využití majetku před a po provedení 
zásahu, popis prací v rámci zásahu, 
předpokládaný rozpočet, stavební 
a další dokumentaci. Zároveň musí 
žadatel připravit pro správce daně návrh  
rozhodnutí. Rozhodnutí je zpoplatněno 
částkou 10 000,- Kč. Domníváme se, 
že řada podniků tuto možnost využije, 
a to i přesto, že je na první pohled 
zřejmé, že celý proces „objasňování 
a dokládání“ podkladů k navrženému 
řešení je velmi náročný a pracný.

Poslední pozitivní změnou je doplnění  
nového zákonného ustanovení v paragrafu 
24 odst. 2 písm. zg), jenž uvádí, že  
náklady vzniklé v důsledku prokazatelně 
provedené likvidace zásob materiálu, 
zboží, nedokončené výroby, polotovarů  
a hotových výrobků jsou daňovým 

nákladem. U léků, léčiv či potravinářských 
výrobků to však platí pouze tehdy, 
pokud doba použitelnosti těchto léků, 
léčiv či potravinářských výrobků prošla 
a nelze je dle zvláštních právních předpisů 
uvádět dále do oběhu. Pro prokázání 
likvidace je poplatník povinen vypracovat  
protokol, kde uvede důvody likvidace, 
způsob, čas a místo provedení likvidace, 
specifikaci předmětů likvidace a způsob 
naložení se zlikvidovanými předměty. 
Musí také uvést pracovníky zodpovědné 
za provedení likvidace.

Na oblasti mank a škod se žádná novela  
nevztahuje. Nadále však platí, že  
společnosti mohou doložit odůvodněnou 
normou výši přirozených úbytků zásob 
a ztratného a náklady do této výše 
mohou být daňově odpočitatelným 
výdajem. Je však jisté, že nové 
ustanovení týkající se likvidace zásob 
zboží pozitivně ovlivní i výši těchto 
nedaňových výdajů. Proto bude důležité 
zamyslet se nově nad dosud platnými 
normami ztratného v jednotlivých 
obchodních řetězcích. 
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Účetní a daňové aspekty 
dodavatelských bonusů  
v maloobchodě
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Cílem společnosti je, aby se 
dodavatelské bonusy v plné  

výši vyfakturovaly dle dohodnutých 
obchodních podmínek s dodavatelem, 
zachytily v hospodářském výsledku 
ve správném účetním období a správně 
prezentovaly ve finančních výkazech. 
Na problematiku bonusů má také významný 
dopad správné nastavení jejich 
daňového režimu.

Základní typy bonusů 
a jejich účetní aspekty
Mezi základní typy dodavatelských 
bonusů patří obratové bonusy, bonusy 
za včasnou úhradu, marketingové 
příspěvky a promoční akce a příspěvky 
na otevření nové prodejny. 

Obratové bonusy
Bez ohledu na jejich pojmenování jsou 
tyto bonusy stanoveny jako procento 
z obratu daného zboží na prodejnu či 
logistické centrum. Výše procenta dále 

bývá obvykle odstupňována podle 
daného období a objemu odebraného 
zboží. Tyto bonusy představují fakticky 
slevu z kupní ceny zboží a měly by proto 
být účtovány do nákladů v rámci nákladů 
na prodané zboží v okamžiku prodeje 
tohoto zboží. 

Bonusy za včasnou úhradu
Tento typ představuje slevy za včasnou 
platbu. Většina maloobchodních 
společností má splatnost faktur 
v rozmezí 30 až 60 dní. Pokud tedy 
dodavatel vyžaduje včasnější placení, 
bývá ve smlouvě upravena procentní 
sazba za dřívější splacení. V tomto 
případě by se bonus měl stát součástí 
pořizovací ceny zboží a snižovat náklady 
na prodané zboží. 

Marketingové příspěvky 
a promoční akce
Tento typ bonusů představují různé typy 
poplatků na tzv. marketingové akce. 

Mezi tyto bonusy se řadí poplatky za 
registraci daného zboží – maloobchodník 
zavede konkrétní zboží do svého 
seznamu prodávaného nebo ho umístí 
na viditelném místě v obchodě či ho 
zařadí do prodejní nebo výprodejní 
akce nebo ho uvede v letákové kampani. 
Výše bonusu bývá většinou stanovena 
konkrétní částkou na marketingovou 
akci a není závislá na obratu zboží 
prodaného v průběhu této akce. Přes 
to, že zde neexistuje přímá vazba 
mezi výší bonusu a počtem prodaných 
výrobků, domníváme se, že tyto typy 
bonusů de facto představují slevu 
z nakoupeného zboží, a proto by měly 
snížit náklady na prodané zboží po dobu 
trvání marketingové akce.

Příspěvky na otevření nové prodejny
Podobně jako marketingové příspěvky 
se tyto typy bonusů stanoví konkrétní 
částkou uvedenou ve smlouvě a to 
v návaznosti na otevření prodejny. Jedná  
se vlastně o příspěvek dodavatele na  

Dodavatelské bonusy tvoří významnou část příjmů 
maloobchodních řetězců. Jedná se zejména o různé typy 
poplatků hrazených dodavatelem či slevy z nákupních cen 
poskytovaných v závislosti na dosaženém obratu. Vzhledem 
k jejich významu v rámci finančních výkazů a variabilitě 
z hlediska vykazování představují dodavatelské bonusy jednu 
z nejdůležitějších a časově nejnáročnějších oblastí auditu.
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zprovoznění nové prodejny a umožnění  
následného prodeje jeho zboží. Pokud 
je tento typ příspěvku nevratný, tj. není 
dále nějak podmíněn následným 
prodejem určitého objemu zboží 
dodavatele, domníváme se, že by 
měl být účtován oproti nákladům 
spojeným s otevřením nové prodejny. 

Kontrolní mechanismy 
Vzhledem ke složitosti a variabilitě 
bonusů by společnost měla 
mít dostatečný vnitřní kontrolní 
mechanismus, který zajistí 
dodržování podmínek stanovených 
ve smlouvách s dodavateli, a tím 
i zaúčtování bonusů ve správné výši 
a včas. Společnosti se proto snaží, 
aby v případě, že dodavatel na tyto 
bonusy nevystaví dobropis, bylo 
v rámci jejich informačního systému 
možné nárok na bonus stanovit, 
a případně i vyfakturovat. 

Stejně důležité je i rozdělení pravomocí. 
Je nutné zabezpečit, aby například 
nákupčí nebyl zároveň osobou, která 

zodpovídá za fakturaci dodavatelských 
bonusů. Společnost se tak zabezpečuje 
proti podvodnému či neetickému 
jednání ze strany svých zaměstnanců. 
Je celkem běžné, že v rámci společnosti 
působí tzv. bonus controller, který 
zodpovídá za kontrolu propočtu bonusů 
a jejich správné vykázání a odsouhlasení 
s dodavatelem. Interní směrnice 
společnosti by také měla určit, jakým 
způsobem se budou dodavatelské 
bonusy účtovat a jak bude zajištěna 
konzistentnost účtování bonusů.

Daňové aspekty bonusů 
Neméně důležité je i posoudit, zda jsou 
jednotlivé bonusy správně ošetřeny 
i z daňového hlediska. To platí zejména 
u daně z přidané hodnoty. Určitá daňová 
rizika můžeme nalézt jak na straně 
dodavatele, tak i na straně maloobchodní 
společnosti. Je proto zcela zásadní 
jednotlivé bonusy korektně definovat 
a ve spolupráci s dodavatelem nastavit 
jejich daňový režim. V praxi rozlišujeme 
z daňového pohledu bonusy v zásadě 
na dvě hlavní kategorie. Kritéria pro 
toto rozdělení se liší od kriterií uvedených 

v předchozí části tohoto článku s tím, 
že je především nutné sledovat případné 
plnění poskytované maloobchodní 
společností jejím dodavatelům. 

Obratové bonusy a bonusy 
za včasnou platbu
První kategorií jsou „klasické“ bonusy, 
jejichž podstatou je, že dodavatel 
poskytuje dodatečnou slevu v závislosti 
na objemu odebraného zboží nebo 
na jeho včasné úhradě. U těchto typů 
bonusů maloobchodní společnost 
neposkytuje dodavateli žádná protiplnění. 
V typickém případě se jedná zejména 
o výše popsané obratové bonusy či 
bonusy za včasnou úhradu. Z pohledu 
DPH charakterizujeme tyto bonusy jako 
slevu, která se váže buď ke konkrétní 
dodávce zboží, nebo obecně 
k dodávkám zboží uskutečněným 
během určitého období. Povinností 
dodavatele je vystavit na tyto bonusy 
dobropis – standardní daňový dobropis, 
kterým se mění původní výše DPH, 
nebo účetní dobropis, který na původní 
výši DPH nemá vliv. 
V této souvislosti je vhodné zmínit, že 

„Je nutné zabezpečit, aby například nákupčí 
nebyl zároveň osobou, která zodpovídá 
za fakturaci dodavatelských bonusů.“
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Závěr
Problematika dodavatelských 
bonusů představuje pro 
maloobchodní společnosti jednu 
z nejvýznamnějších oblastí, a to 
nejen z účetního pohledu. Je 
nezbytné, aby společnost měla 
dostatečně spolehlivý vnitřní 
kontrolní systém, který by umožnil  
identifikovat případné nesrovnalosti  
či neefektivní jednání. Je proto 
nutné, aby vnitřní směrnice 
dostatečně upravovaly jednotlivé 
typy dodavatelských bonusů, 
systém jejich odsouhlasování 
na vedlejší evidenci a rovněž 
způsob účtování. S ohledem 
na šíři a rozmanitost jednotlivých 
typů bonusů je zároveň zásadní 
posoudit jejich daňové aspekty 
a ověřit, zda stávající přístup 
maloobchodní společnosti není 
spojen s rizikem dodatečných 
doměrků daně či penále. 

Petr Potomský
Manager

ppotomsky@kpmg.cz 
+420 222 123 405

Daňové poradenství

Michal Bareš
Senior Manager

mbares@kpmg.cz
+420 222 123 545

Audit

zákon o DPH výslovně připouští, že 
dodavatel je v těchto případech oprávněn 
bonusy deklarovat bez dodatečné opravy 
původně přiznané DPH na výstupu. 
To znamená, že je možné je účtovat 
prostřednictvím účetních, a nikoliv 
daňových dobropisů. Zavedení tohoto 
postupu v praxi může výrazně snížit 
jak administrativní zátěž spojenou 
s daňovými dobropisy, tak i rizika 
s nimi spojená, například povinnosti 
maloobchodních společností sledovat 
okamžik doručení dobropisu a k tomuto 
momentu provést snížení původně 
nárokované DPH na vstupu.

Platby za plnění poskytnuté 
maloobchodní společností 
dodavatelům (zejména 
marketingového charakteru)
Druhou kategorií bonusů jsou platby,  
kde lze identifikovat plnění poskytnuté 
maloobchodní společností jejímu 
dodavateli. Příkladem těchto plnění 
jsou určité typy marketingových 
příspěvků, příspěvků na promoční 

akce, v současné době aktuálních 
příspěvků na elektronickou fakturaci 
(EDI příspěvky) nebo příspěvků 
za zapojení do logistických systému 
organizovaných maloobchodní 
společností. Ve srovnání s předchozí 
kategorií bonusů mají tyto platby odlišný 
režim DPH. Na rozdíl od obratových 
bonusů a bonusů za včasnou platbu  
maloobchodní společnost v těchto 
případech obecně uskutečňuje plnění,  
u nichž může vznikat povinnost přiznat  
a zaplatit DPH na výstupu. Maloobchodní 
společnost by tak měla pečlivě 
analyzovat charakter těchto plateb. 
Pokud se potvrdí, že se skutečně 
jedná o úplatu za poskytnutá plnění 
(služby), měla by následně zvážit, zda 
není nutné vystavit daňový doklad, 
a především přiznat a zaplatit DPH 
správci daně. V praxi jsme u řady 
případů identifikovali transakce, kde byl 
ze strany maloobchodní společnosti 
uplatněn nesprávný přístup k výše 
uvedeným typům bonusů – byly 
účtovány bez DPH. To s sebou nese 
riziko dodatečného doměření daně 
a penále. 



Konverze české účetní 
závěrky do závěrky 
sestavené podle IFRS
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Dříve nebo později se většina významných 
maloobchodních společností potká  
s mezinárodními standardy finančního 
výkaznictví (IFRS) a bude řešit otázku 
konverze účetní závěrky sestavené podle 
českých účetních předpisů do účetní 
závěrky sestavené podle IFRS. Celý proces 
IFRS konverze ovšem není jednoduchou 
záležitostí a vyžaduje důkladnou přípravu. 
Také pro maloobchodní společnosti existují 
standardy, kterým je vhodné věnovat větší 
pozornost a na které bych rád v tomto 
článku upozornil.

Proč zrovna IFRS?
Standardy IFRS podporují expanzi 
společností, neboť usnadňují přístup  
k finančním a kapitálovým zdrojům. 
Poskytují společnostem mnohem širší  
prostor pro nastavení účetních systémů 
v souladu s jejich interními potřebami 
a představují nejkomplexnější přehled 
účetních pravidel. Jejich aplikace pomáhá 
k lepší srovnatelnosti finančních výsledků 
jednotlivých společností.

Pravidla pro  
IFRS konverzi
Pro usnadnění přechodu k mezinárodním 
standardům finančního výkaznictví 
(IAS/IFRS) vydala Rada pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB) standard 

IFRS 1: První přijetí mezinárodních 
standardů finančního výkaznictví 
(IFRS 1 First time adoption of 
International Financial Reporting 
Standards). V souladu s ním musí podnik, 
který používá IFRS poprvé, dodržet 
každý jednotlivý standard a každou 
interpretaci platné v okamžiku tohoto 
prvního použití. Standard IFRS 1 
proto vyžaduje, podobně jako dřívější 
interpretace SIC-8, ve většině oblastí 
účetnictví retrospektivní použití. 
Z praktických důvodů nebo v případě, 
že by náklady nezbytné ke splnění těchto  
požadavků s vysokou pravděpodobností 
převýšily prospěch pro uživatele účetní 
závěrky, však standard IFRS 1 umožňuje 
ve stanovených oblastech omezené 
výjimky z tohoto požadavku.



Důležité je si uvědomit, že celý proces 
IFRS konverze je nutné nastartovat včas. 
Aby společnost byla schopna v IFRS 
závěrce uvést srovnatelné číselné 
údaje, musí převést do IFRS nejen 
předchozí účetní období, ale i otevírací 
bilanci předchozího účetního období. 

Jaké základní otázky společnosti řeší 
před začátkem IFRS konverze? Musí si 
stanovit reálný podrobný harmonogram, 
aby konverze proběhla v plánovaném 
čase. Rovněž je nezbytné určit rozsah 
konverze, to znamená, zda se bude 
jednat o samostatnou účetní závěrku 
sestavenou dle IFRS nebo pouze 
o vyplnění „konsolidačního balíčku“ 
(reporting package). Důležitá je také 
otázka z čeho vyjít, jestli z účetní závěrky 
sestavené podle českých účetních 
předpisů nebo jiných podkladů. 
Společnosti také musí vyřešit otázku 
jak IFRS závěrku připravit – zda mají 

k dispozici koncernový IFRS manuál. 

Zodpovědní manažeři také stojí před 

rozhodnutím, v jaké formě vyplnit IFRS 

závěrku – zda ve formě předepsaných 

koncernových výkazů nebo ve formě 

vlastních IFRS výkazů. Konečně, nelze 

zanedbat ani otázku, jak jednotlivé kroky 

IFRS konverze interně dokumentovat 

(například pomocí převodového můstku 

z účetní závěrky podle českých účetních 

předpisů do IFRS). 

České společnosti a IFRS
U českých společností se v praxi  
můžeme setkat s dvojím přístupem 
k sestavování IFRS účetní závěrky.  
Nejčastějším případem je sestavování 
IFRS konsolidačního balíčku (IFRS  
Reporting Package). Je to soustava  
základních účetních výkazů a různých  
tabulek, které slouží mateřské společnosti 
k sestavení konsolidované účetní 
závěrky v souladu s Mezinárodními 
standardy finančního výkaznictví 
(IFRS závěrka). Méně častým případem 

u českých společností je sestavení 
IFRS účetní závěrky v „plném rozsahu“. 

Technika IFRS konverze může být různá. 
Některé společnosti nepoužívají žádné 
podpůrné systémy či prostředky a každý 
rok tak de facto začínají od nuly. Nejčastěji 
společnosti používají převodové můstky 
nadefinované v tabulkovém procesoru 
(například MS Excel). Ve složitějších 
případech je ale nutné převodový 
můstek nadefinovat v rámci účetního 
informačního systému, jako je například 
IFRS účetní okruh nebo použití 

specifických IFRS účtů.

Nejčastější chyby při 
IFRS konverzi
Některé chyby při IFRS konverzi se 
pravidelně opakují. Společnosti se často 
domnívají, že rozdílů nebude mnoho 
a hned na počátku nevěnují dostatečnou 
pozornost tzv. rozdílové analýze. Příloha 
účetní závěrky sestavené podle IFRS 
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„Některé společnosti nedostatečně analyzují dopady změn 
účetních a oceňovacích metod (dopady IFRS konverze) 
na, hospodářský výsledek a na vlastní kapitál společnosti. 
V některých případech pak může v závěru přijít  
určité rozčarování.“



je po obsahové stránce bohatší na 
informace, její sestavení je mnohem 
náročnější a informační systémy 
společností často nejsou schopny 
tyto požadavky splnit. Společnosti 
podceňují skutečnost, že pro aplikaci 
nových účetních, respektive oceňovacích 
metod je nutné obstarat dodatečné 
zdroje informací. Některé společnosti 
nedostatečně analyzují dopady změn 
účetních a oceňovacích metod (dopady 
IFRS konverze) na hospodářský 
výsledek a na vlastní kapitál společnosti. 
V některých případech pak může 
v závěru přijít určité rozčarování.

Vybrané standardy 
relevantní pro 
maloobchodní 
společnosti 
Dále uvádím některé standardy,  
které znamenají rozdílné zachycení 
skutečnosti v IFRS účetní závěrce 
oproti české účetní závěrce a kterým 

by maloobchodní společnosti měly 
věnovat zvýšenou pozornost.

IAS 8 – Účetní pravidla, změny 
v účetních odhadech a chyby 
Na rozdíl od české účetní legislativy 
mezinárodní standardy finančního 
výkaznictví kladou větší důraz na věrné 
a poctivé zobrazení účetních informací. 
V některých případech, jako jsou opravy 
chyb nebo změny v účetních metodách, 
se vyžaduje retrospektivní přístup. 

IAS 17 – Leasing
Při účtování leasingových vztahů je nutné  
rozlišit operativní leasing od finančního. 
Leasingové transakce a ostatní události 
se účtují a vykazují podle své podstaty 
a ekonomického obsahu a nikoli pouze 
podle své právní formy. Předmět 
finančního leasingu vykazuje ve své 
bilanci nájemce a ne pronajímatel, jak je 
tomu podle české účetní legislativy. 
Mnoho maloobchodních společností 
má své prodejny pronajaty a dopad 
do IFRS bilance tak může být značný.

IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
Tento standard se v případě maloobchodu 
týká především nemovitostí. Cílem 
je stanovit ztrátu ze snížení hodnoty 
aktiv, což je částka, o níž zůstatková 
cena aktiva převyšuje jeho zpětně 
získatelnou částku.

IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
Společnosti musí na veškeré jednorázové  
odměny vyplácené při dosažení určitého 
věku pracovníků (jubilea), na odměny 
při dosažení určitého počtu let 
odpracovaných ve společnosti a na  
platby při odchodu do důchodu vytvářet 
rezervy. Výpočet těchto rezerv není  
jednoduchá záležitost a je nutné do  
výpočtů zapojit pojistné matematiky.

IAS 18 – Výnosy
Pro maloobchodní společnosti je 
tento na první pohled jednoduchý 
standard záludný především tehdy, 
kdy prodávají formou zasílatelského 
obchodu nebo umožňují vrácení zboží 
bez udání důvodů a podobně.

Závěr
V tomto článku jsem přirozeně nemohl uvést celkovou problematiku IFRS 
konverze. Pokusil jsem se shrnout důležité aspekty konverze a zjištění 
s tím, že cesta od „české“ účetní závěrky k IFRS závěrce často není tak 
jednoduchá, jak by se v případě maloobchodní společnosti mohlo zdát. 
Naopak v řadě případů vyžaduje značnou pozornost a to včetně zapojení 
vedení společnosti zejména na začátku a v době, kdy jsou přijímána 
důležitá rozhodnutí (například různé možnosti v oblasti oceňování). 
Podcenění tohoto procesu na počátku může vést ke zbytečným prodlením 
při sestavení IFRS závěrky a k jejímu značnému prodražení. 
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Obchodní řetězce mezi 
mlýnskými kameny 
hospodářské soutěže



únor 2008 Horizonty

Úvod
Na oblast působení obchodních nebo 
také retailových řetězců lze nahlížet 
z různých podhledů. Určitá výlučnost 
postavení obchodních řetězců a s tím 
spojené právní i faktické důsledky jsou 
dány jejich dvojakým postavením na  
rozhraní dvou typických forem prodeje 
a nákupu (trhů). Maloobchodu, kdy 
jsou řetězce v postavení prodejců zboží  
spotřebitelům – konečným zákazníkům 
(tzv. downstream), předchází tzv. 
upstream, v jehož rámci se zboží 
nakupuje od dodavatelů a dále prodává.  
Zde se pak projevuje kupní síla 
obchodních řetězců, o které se čas 
od času zmiňují i média a která může 
být za určitých okolností pokládána 
i za formu ekonomické závislosti 
(economic dependence). Jedno od  
druhého nelze oddělovat a vliv 
hospodářské činnosti obchodních 
řetězců a jejich chování se projevují 
v obou těchto oblastech. Stejně jako 
každý jiný podnikatel chtějí v rámci, 
který je jim dán právními předpisy, 
generovat zisk.

Ochrana spotřebitele – 
downstream
Evropská unie
Problematika ochrany spotřebitele 
a její harmonizace mají pro naplnění 

a fungování vnitřního trhu EU zásadní 
význam a od počátku 70. let minulého  
století se jim věnuje značný význam. 
V oblastech, kde mohou odlišnosti 
ve standardech ochrany spotřebitele 
představovat překážky pro vnitřní trh, 
upravují tuto problematiku především 
směrnice regulující vnitřní trh. Na ochraně 
spotřebitele se podílí i právní úprava, 
například v oblasti bezpečnosti výrobků, 
označování potravin, reklamy a podomního 
prodeje. Ochraně spotřebitele se také 
věnuje řada „spotřebitelských“ právních 
předpisů, u nichž je patrná snaha 
Evropské unie poskytovat prostřednictvím 
práva spotřebitelům jako ekonomicky, 
fakticky i právně slabšímu článku 
maximálně možnou ochranu. Specifickou 
oblast představuje standardizace, 
která se vztahuje především 
k bezpečnosti výrobků.

Česká republika
Ochraně spotřebitele na mezinárodní 
úrovni věnují značnou pozornost 
i mezinárodní organizace jako OSN 
(Směrnice pro ochranu spotřebitelů) 
nebo OECD (Ochrana před nekalými 
praktikami). V obecné rovině ji obsahují 
také mezinárodní úmluvy, jimiž je vázána 
Česká republika. Mezi nejdůležitější 
právní předpisy patří zákony o ochraně 
spotřebitele o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, občanský 
zákoník (spotřebitelské smlouvy, 
kupní smlouvy, prodej zboží v obchodě, 
smlouva o dílo, smlouvy o zhotovení 
věci na zakázku, smlouvy o opravě 
a úpravě věci, smlouvy uzavírané 
na dálku), zákon o České obchodní 
inspekci, o obecné bezpečnosti výrobků, 
obchodní zákoník, o sjednávání 
spotřebitelského úvěru, o regulaci 
reklamy, o některých službách informační 
společnosti, o cenách, o potravinách 
a tabákových výrobcích, o živnostenském 
podnikání a konečně trestní zákon. 
Do těchto předpisů je transponována 
příslušná legislativa Evropské unie. 
Patří sem také oblast standardizace.

Soutěžní právo – upstream
V případě tzv. upstreamu se jedná 
zejména o postavení a činnost 
obchodních řetězců z pohledu ochrany  
hospodářské soutěže. Evropská komise 
a/nebo příslušné antimonopolní úřady  
(například úřady na ochranu hospodářské 
soutěže) posuzují u obchodních řetězců 
problematiku zakázaných dohod 
soutěžitelů či zneužití dominantního 
postavení soutěžitelů nebo spojování 
soutěžitelů z hlediska ochrany existence  
účinné soutěže. K ochraně hospodářské 
soutěže přispívají i ustanovení právních 
předpisů, které poskytují soudní 
ochranu před tzv. nekalou soutěží. 

Obchodní řetězce můžeme považovat za jednu 
z nejdominantnějších a nejdůležitějších součástí světové 
ekonomiky. Nalezneme je prakticky po celém světě, kde 
nastal byť jen částečný rozvoj ekonomiky. Zde ovšem 
podobnost na globální úrovni končí. Právní regulace 
obchodních řetězců, vztah k veřejnosti, spotřebitelům 
a příslušným státním orgánům a soudům se liší stát 
od státu, případně region od regionu.
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Ekonomická závislost
Zneužívání ekonomické závislosti 
(abuse of economic dependence) je 
jednání soutěžitelů, kteří sice nemají 
dominantní postavení ve smyslu 
příslušných právních předpisů na ochranu 
hospodářské soutěže, ale disponují 
takovou tržní silou, která jim umožňuje, 
aby si v rámci smluvních vztahů pro 
sebe vynutili jednostranně výhodnější 
podmínky. Tím se může deformovat 
tržní prostředí, neboť takoví soutěžitelé 
si mohou na ekonomicky závislých 
subjektech vynutit určitá plnění, pro 
která neexistuje adekvátní protiplnění.

Evropská unie
V rámci EU, ale také na půdě OECD 
vznikla v posledních dvaceti pěti letech 
řada analýz ve formě tzv. Zelených 
a Bílých knih. Jejich autoři vždy shrnují 

aktuální stav, upozorňují na některé 
praktiky obchodních řetězců a předkládají 
obecné návody k řešení. V EU není 
problematika ekonomické závislosti 
právními předpisy jednotně upravena 
a je na členských státech EU, jakou 
regulaci zvolí v rámci svých národních 
právních úprav. Ty mohou obsahovat 
ustanovení, jež zakazují nebo postihují 
zneužívající chování vůči hospodářsky 
závislým osobám.

V současné době jsou ekonomická 
závislost a její postihy jako zakázaného 
jednání upraveny v právním řádu Francie, 
Německa a Portugalska. Zákaz zneužívání 
ekonomické síly byl pak výslovně ve  
vztahu k obchodním řetězcům zaveden 
na Slovensku a to zákonem o obchodních 
řetězcích. Tento zákon upravuje způsob 
jak zamezit zneužívání ekonomické 

síly obchodními řetězci v závazkových 
vztazích s jejich dodavateli a posuzovat 
označování zboží značkou prodávajícího 
(tzv. private labeling). Pokud je totiž 
zboží označeno jen značkou obchodního 
řetězce (private label), je pak řetězec 
považován za jeho výrobce s příslušnými 
právy a povinnostmi.

V severských evropských státech, 
jako Švédsku, Finsku nebo Dánsku, 
se problematika ekonomické 
závislosti řeší v rámci tzv. blokových 
výjimek. V úvahu se bere i tržní podíl 
obchodních řetězců na příslušném 
trhu. V některých státech EU, jako 
například ve Velké Británii, existují 
Kodexy činnosti obchodních řetězců. 
Jedná se o tzv. soft law, kterým by se 
měly dobrovolně řídit pouze členové 
dané skupiny. 

„V EU není problematika ekonomické závislosti právními 
předpisy jednotně upravena a je na členských státech EU,  
jakou regulaci zvolí v rámci svých národních právních úprav.“



Oldřich Trojan
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři

otrojan@holec-advokati.cz
+420 296 325 235
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Závěrečný nástin dalšího 
vývoje v EU a ČR
Evropská komise zatím nemá konkrétní 
námitky proti opatřením na národní 
úrovni, která aplikují členské státy 
EU. Není ovšem vyloučeno, že snaha 
o nějaký způsob komunitární úpravy 
této oblasti v rámci tzv. measures  
against restrictive business practices  
bude sílit. Pravděpodobně 
to ale nebude otázka nejbližší 
budoucnosti, neboť se i nadále bude 
upřednostňovat a chránit spotřebitel. 

V České republice se pracuje na návrhu  
další novely, která bude pravděpodobně 
založena na stanovení určité výše 
obratu v rozsahu mezi pěti a deseti 
miliardami korun, což by zahrnulo 
minimálně 15 největších obchodních 
řetězců působících v České republice. 
Není dosud jasné, zda půjde o návrh 
zvláštního zákona či novelizaci úpravy 
dominantního postavení v zákonu 
o ochraně hospodářské soutěže. 
Připravuje se také novela zákona 
o ochraně spotřebitele, kterou by  
měly být zakázány klamavé či agresivní 
praktiky. Bude platit jednotný obecný 
zákaz nekalých obchodních praktik 
vztahující se na všechny subjekty,  
které působí na vnitřním trhu při  
nabízení a prodeji výrobků, při 
nabízení a poskytování služeb a práv 
a dalších závazků, včetně nabízení 
a poskytování finančních služeb 
a jejich produktů. 

Nekalé praktiky definované jako 
cílená snaha podnikatele negativně 
ovlivnit ekonomické chování 
spotřebitele jsou podle charakteru 
a míry závažnosti rozděleny 
na klamavé praktiky (vše, co uvádí 
spotřebitele v omyl) a agresivní 
praktiky (výrazné zhoršení svobodné 
volby nebo chování spotřebitele). 
K tomu ještě patří výčet obchodních 
praktik, které se považují za nekalé 
za všech okolností. Za klamavou 
obchodní praktiku se bude považovat 
i nabízení nebo prodej výrobků 
porušující některá práva duševního 
vlastnictví, včetně jejich skladování. 
Podle charakteru a závažnosti se 
bude porušení sankcionovat pokutou 
od kompetentního správního orgánu.

Česká republika

Situaci v České republice nemůžeme 

vzhledem k historickému vývoji považovat 

za ukončenou. Stále tu existuje prostor 

pro další vývoj nebo restrukturalizaci 

obchodních řetězců a jejich sítě. Podle 

názoru odborníků, ale i výsledků 

marketingových průzkumů Česká 

republika zdaleka není na takovém 

kvantitativním i kvalitativním stupni 

vývoje, kterého v oblasti obchodních 

řetězců dosáhly staré členské státy 

EU. Určitý prostor pro rozvoj tak stále 

existuje. Dosud bylo bez úspěchu 

předloženo celkem pět vládních nebo 

poslaneckých novel zákona na ochranu 

hospodářské soutěže. Úřad na ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS) řešil 

několik podnětů od dodavatelů 

nebo zákazníků kvůli podnákladovým 

cenám, nebylo však zjištěno nic, co 

by nasvědčovalo porušení zákona 

na ochranu hospodářské soutěže. 

Analytici chování soutěžitelů na trhu 

došli k závěru, že existuje asi 42 druhů  

jednání, jež by mohla spadat do kategorie 

ekonomické závislosti. Tato jednání 

byla shrnuta do šesti demonstrativně 

uváděných hlavních kategorií. S jejich 

pomocí lze určit, zda se jedná o zakázané 

zneužití ekonomické závislosti. Patří 

sem především: 

• zalistovací poplatky nebo ústupky 

ze strany dodavatelů za vpuštění 

zboží k prodeji, 

• možnost provedení změn v již  

dohodnutých smluvních podmínkách 

se zpětnou platností,

• přesunutí nákladů obchodního 
řetězce směrem k dodavatelům 
(například prostřednictvím poplatku 
za otevření nové prodejny a/nebo 
při příležitosti výročí otevření konkrétní 
prodejny či obchodního řetězce), 

• nepoměrné podílení se na riziku 
prodeje zboží (například prostřednictvím 
zpětného odkupu neprodaného zboží), 

• obratové bonusy, 

• poplatky za uveřejnění informací 
o zboží při otevření nové prodejny, 

• strpění pracovníků prodávajícího 
při nabídce zboží v prostoru 
(pokladen) kupujícího – poplatky 
za hostesky, 

• poplatky za ochutnávky, 

• odložené platby, 

• dobré umístění zboží na regálech, 

• umístění zboží u pokladen, 

• propagace zboží, 

• umístění v propagačním letáku, 

• příspěvky na dopravu zboží 
z centrálního skladu obchodního 
řetězce do prodejen, 

• tlačení dodavatelů do tzv. 
podnákladových cen, 

• dlouhá splatnost faktur, 

• vracení faktur kvůli formálním 
nedostatkům těsně před uplynutím 
doby splatnosti – oddálení skutečné 
doby splatnosti, 

• určení dodavatelů, které 
subdodavatele mohou používat, 

• nestejné neopodstatněné smluvní 
podmínky pro shodné či podobné 

dodavatele.
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Trade loading – náklady, 
které ve finále nese 
maloobchodník
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Tématem tohoto článku bude konkrétní 
nekalá praktika – tzv. channel stuffing, 

označovaná také někdy jako trade 
loading. Jedná se o podvodnou obchodní 
praktiku, kdy dodavatelé navyšují 
maloobchodníkům dodávky a dosahují 
tak vyšších vykazovaných tržeb a zisků. 
O tomto jevu se hovoří obvykle 
v souvislosti s dodavatelem, přitom se 
však často zapomíná, že i maloobchodník 
může utrpět ztráty plynoucí z odběru 
zboží, které nemůže prodat zákazníkům 
ani vrátit dodavateli.

Důvod pro používání 
trade loadingu – 
z pohledu dodavatele
Trade loading je nekalá obchodní praktika, 
pomocí níž si dodavatel navyšuje tržby 

a zisk tak, že maloobchodníkům 
záměrně dodává více zboží, než bylo  
objednáno. V některých případech se  
jedná o takový objem zboží, který  
maloobchodní firmy nejsou zákazníkům 
schopny prodat. Maloobchodníci jsou 
také například přesvědčováni, aby si 
objednali větší množství na základě 
zavádějících informací nebo nabízením 
úplatků nákupčímu. 

Z našeho šetření, které jsme provedli 
mezi dodavateli a maloobchodníky, 
vyplynulo, že mezi hlavní příčiny 
navyšování prodejů formou trade loadingu  
patří snaha dodavatele splnit stanovené 
prodejní cíle a motivace prodejců splnit  
bonusové cíle. Zaměstnanecké bonusy 
se velmi často vážou na splnění 

prodejních plánů. U trade loadingu 

navíc dochází k falšováním účetních 

záznamů, což celou situace více 

vyhrocuje. Prodejci například vykazují 

fiktivní faktury a obchodní transakce, 

aniž by do tohoto procesu byl  

zapojen odběratel.

Trade loading může mít významné dopady.  

Akcionářům, věřitelům a ostatním 

uživatelům finančních výkazů jsou 

předkládány uměle navýšené tržby 

a pohledávky. Setkali jsme se například  

s případy, kdy byl maloobchodník 

donucen zadat objednávku, přičemž 

věděl (a byl ujištěn prodejcem), že 

fakturu nemusí platit dříve, než se 

zboží prodá.

V současném maloobchodu dochází k většímu napětí než 
kdykoli předtím. Tradiční kamenné provozovny konkurují 
internetovým maloobchodníkům, místní obchody soupeří 
s prodejnami globálních společností, které nakupují v masivním 
měřítku, a kapitálové trhy nutí všechny obchodní články 
řetězce, od výrobců přes dodavatele až po velkoobchodníky, 
zvyšovat marže. Jednomu riziku však čelí společně všechny 
maloobchodní společnosti, a to bez ohledu na to, jak jsou 
velké, kde působí či jaký mají sortiment – riziku spojenému 
s podvodným jednáním. 
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Trade loading může mít za následek 

nesprávné manažerské informace, 

které posléze mohou vést k chybným 

rozhodnutím – například se zvyšuje 

produkce a objednává se více materiálu 

pro výrobu produktu, jehož prodej 

ve skutečnosti klesá a který se následně 

nebude po dlouhou dobu objednávat. 

Dopady trade 
loadingu – z pohledu 
maloobchodníka
Proč ale maloobchodník dobrovolně 

odebere zboží, které si neobjednal a které 

nebude moci prodat svým zákazníkům? 

O druhu, objemu a termínu dodání 

zboží rozhodují nákupčí. Není přitom 

neobvyklé, že se mezi nákupčími 

a prodejci postupem času utvoří pevná 

vazba. Prodejce pak může tuto vazbu 

využít k tomu, aby přiměl nákupčího 

k objednávce zboží, které maloobchodní 

společnost fakticky nepotřebuje. 

Nákupčí může být přesvědčen pomocí 

úplatků či odměn ve formě peněz 

nebo zboží, které může prodat nebo 

sám užívat. Nákupčí může být také 

přesvědčen na základě slovního příslibu, 

že maloobchodní firma bude moci 

zboží později vrátit nebo že obdrží 

na výrobky značné slevy.

V konečném důsledku nese náklady 

spojené s trade loadingem přímo či  

nepřímo maloobchodník. Jedná se  

o vyšší náklady na dopravu, manipulaci  

a skladování spojené s příjmem 

a následným vracením zboží, které  

nebylo nikdy objednáno či požadováno. 

Peněžní odměny, které dodavatel vyplatí  

nákupčímu, mohou být kompenzovány 

zvýšením cen fakturovaných dodavatelem. 

Maloobchodník tak nemá žádný užitek 

ze zboží poskytnutého zdarma či 

z jiných pobídek, které dodavatel 

nabízí. Příjemcem těchto výhod se 

stává nákupčí výměnou za objednání 

zboží. Cenný regálový prostor pak  

zabírají výrobky, po kterých není poptávka, 

což maloobchodní firmě přináší další 

ztrátu v podobě nerealizovaných 

potenciálních prodejů. Navíc dohody 

uzavřené mezi nákupčím a prodejcem 

jsou zpravidla neformální a nejsou 

řádně schválené dodavatelem, 

který pak často zboží nepřijme zpět. 

Maloobchodník se tak ocitá v situaci, 

kdy drží zboží, které nelze prodat 

či vrátit, nebo kdy musí vynaložit 

dodatečné úsilí s cílem přesvědčit 

dodavatele, aby zboží zpětně odebral. 

V jiných případech dodavatel nemusí 

uznat slevy či rabaty přislíbené prodejcem.

Z těchto praktik mají tedy většinou 

prospěch pouze jedinci, kteří je uplatňují, 

a nikoliv celá firma. Nákupčí obdrží 

odměnu za odběr nepotřebného zboží,  

ale následné náklady nese maloobchodní 

firma. Prodejce získá bonusy a pobídky 

za splnění plánu, přestože jsou tyto 

odměny neopodstatněné, neboť jsou 

vypláceny na základě zkreslených tržeb.

Další důsledky pro 
maloobchodní firmu
Trade loading se může zprvu jevit jako 

nevýznamný a neškodný jev, avšak 

přehlížení a tolerování podvodných 

transakcí mezi nákupčím a prodejcem 

může vést i k dalším praktikám ze strany  

nákupčího. Ten může například odebírat  

zboží nižší kvality, využívat prostor 

maloobchodní firmy k distribuci 

kradeného zboží nebo nevrátit poškozené 

zboží dodavateli, ale prodat jej za účelem 

osobního prospěchu. Zaměstnanci 

maloobchodní firmy také mohou 

za příslušnou odměnu umístit zboží 

daného dodavatele na strategické 

místo v maloobchodní prodejně. 

Reakce maloobchodu
Maloobchodní společnosti by měly 

k řízení rizika podvodného jednání 

přistupovat strategicky a sladit firemní 

hodnoty s požadovanými výsledky.  

Efektivní řízení rizik spojených 

s podvodným jednáním by mělo 

zahrnovat tři hlavní oblasti – prevenci 

podvodného jednání prostřednictvím 

účinných kontrolních mechanizmů, 

detekci prováděných podvodů 

a příslušnou reakci na odhalené 

podvodné jednání. 

Pro sladění firemní strategie s těmito  

prioritami je třeba provést komplexní 

zhodnocení rizik spojených s podvodným 

jednáním a pomoci tak členům vedení, 

aby porozuměli konkrétním rizikům 

týkajícím se dané firmy, identifikovali 

mezery a slabiny v kontrolních 

mechanizmech a sestavili plán 

implementace potřebných postupů. 

Strategie, kterou vedení firmy 

následně zavede, může zahrnovat 

například:

• Zřízení nákupních komisí, které 

budou dohlížet na správné 

rozdělení pravomocí;

• Přísnější ustanovení v dodavatelských  

smlouvách, která by vymezila 

odpovědnost dodavatele za prevenci  

a odhalení podvodného jednání 

a uplácení;

• Provedení příslušné prověrky 

(due diligence) mezi zaměstnanci 

a u třetí strany (například dodavatele);

• Použití aktivních forenzních 

nástrojů, mezi které patří například 

sofistikované analytické testování, 

počítačem řízené párování nebo 

identifikace skrytých vazeb;

• Navržení a zavedení vhodných 

pravidel a postupů týkajících se 

nákupního cyklu;

• Zavedení příslušného etického 

kodexu, který bude zaměstnance 

informovat o přípustných obchodních 

praktikách a o důrazu, který vedení 

klade na bezúhonnost a čestnost; 

• Naplánování vhodné komunikační 

a školící kampaně s cílem 

zvýšit povědomí zaměstnanců 

o jejich povinnostech týkajících 

se případného podvodného 

a neprofesionálního jednání; 
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Závěr
Vytvoření integrovaného programu řízení rizik spojených s podvodným 

jednáním pomůže firmě nejen vyhovět příslušným směrnicím a normám, 

ale také ochrání její aktiva včetně dobré pověsti. 

Ruben Moggee
Senior Manager

+420 222 123 528
rubenmoggee@kpmg.cz

Poradenské služby

Forenzní šetření

• Zřízení „horkých linek“, které by 
umožnily zaměstnancům a třetím 
osobám hlásit podvodné praktiky 
a ptát se na radu v případě, že není 
jasné jak vhodně postupovat;

• Komplexní program pro řešení 
podvodného jednání, s nímž by byli  
obeznámeni vedoucí zaměstnanci 
a v rámci něhož by byl zdokumentován 
postup řešení konkrétního podvodu. 
Tento program by měl zahrnovat 
možnost provedení interního 
i externího šetření, interního 
disciplinárního řízení a možnost 
zveřejnění podvodného jednání 
s cílem prokázat odmítavý postoj 
vedení firmy vůči podvodům, 
zabránit negativní publicitě a danou 

záležitost urovnat.

„Trade loading se může zprvu jevit jako nevýznamný 
a neškodný jev, avšak přehlížení a tolerování podvodných 
transakcí mezi nákupčím a prodejcem může vést i k dalším 
praktikám ze strany nákupčího.“
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Regulatorní požadavky  
v oblasti platebních transakcí
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Asociace VISA a MasterCard si až do ledna roku 2005 organizovaly 
samostatné akreditační programy pro obchodníky (merchants), 
poskytovatele služeb (service providers) a banky obchodníků 
(acquirers). V lednu 2005 se spojily technické a procedurální 
požadavky programů VISA a MasterCard a vytvořila se společná 
norma pro bezpečnost dat v odvětví platebních karet – Payment 
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Zavedení 
této normy je povinné pro všechny subjekty, které pracují 
s platebními kartami – tedy i obchodníky.

PCI DSS jako novou normu pro 
bezpečnost v odvětví platebních 

karet oficiálně akceptovaly dvě největší  
asociace – společnosti VISA a MasterCard. 
Později ji přijaly i další společnosti v tomto 
odvětví jako American Express, Dinners 
Club nebo JCB. Kvůli řízení celého programu 
bezpečnosti v odvětví platebních karet 
byla také založena společnost PCICo., 
jejímiž zakladateli a zároveň vlastníky 
jsou právě jednotlivé asociace.

PCI vyžaduje, aby všichni obchodníci, 
poskytovatelé služeb a banky obchodníků, 
kteří uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí 
data o transakcích uskutečněných 
prostřednictvím platebních karet, podstoupili 
akreditaci v rámci normy PCI DSS. Úrovní 
bezpečnostních auditů, které je potřeba 
absolvovat, je několik a záleží na velikosti  
organizace a počtu transakcí za rok. Kritéria 
pro akreditaci definovaná asociací VISA 
pro obchodníky jsou specifikována 
v Tabulce 1 na následující straně.

Společně s normou PCI DSS byly vytvořeny 
dva kontrolní nástroje ověřující, zda se  
tato norma dodržuje – audit založený 
na testování na místě a externí testování 

zranitelností síťové infrastruktury a aplikací.  
Audit založený na testování na místě 
musí být realizován jednou ročně, externí 
testování zranitelností se musí provádět 
čtvrtletně. Prověřovací činnosti požadované 
v rámci normy PCI DSS mohou vykonávat  
pouze auditoři, respektive auditorské 
firmy pověřené, otestované a akreditované 
asociacemi VISA a MasterCard.

Audit založený 
na testování na místě
Audit je založen na principu testování 
souladu skutečného stavu informační 
bezpečnosti v dané organizaci s dvanácti 
bezpečnostními požadavky, které jsou  
publikovány v rámci normy PCI DSS 
a rozdělují se do šesti hlavních kategorií:

Vystavěj a udržuj bezpečnou síť
1. Instaluj a udržuj bezpečnou 

konfiguraci firewallu.
2. Nepoužívej implicitní systémová 

hesla a ostatní bezpečnostní 
parametry.

Ochraňuj data držitelů karet
3. Ochraňuj uložená data.
4. Šifruj přenos dat držitelů karet a citlivých 

informací přes veřejné sítě.

Udržuj program pro řízení zranitelností
5. Používej a pravidelně aktualizuj 

antivirový software.
6. Zajisti vývoj a údržbu bezpečných 

systémů a aplikací.

Zaveď silné přístupové kontroly
7. Povol přístup k datům pouze na  

základě zásady potřebných znalostí.
8. Přiřaď jednotný identifikátor každému 

uživateli informačního systému.
9. Omez fyzický přístup k datům 

držitelů karet.

Pravidelně sleduj a testuj síť
10. Sleduj a zaznamenávej veškerý 

přístup k síťovým zdrojům a datům 
držitelů karet.

11. Pravidelně testuj bezpečnostní 
systémy a procesy.

Udržuj bezpečnostní informační politiku
12. Udržuj politiku pokrývající 

informační bezpečnost.

V rámci každého z výše uvedených 
dvanácti bezpečnostních požadavků 
specifikuje norma PCI DSS řadu 
konkrétních detailních požadavků, k nimž  
je navíc vytvořena testovací procedura,  
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kterou musí auditor realizovat a jejíž 

výsledky musí dokumentovat. Na základě 

provedených a dokumentovaných testů 

auditor rozhodne, zda je konkrétní 

bezpečnostní požadavek splněn, respektive 

zda daná technická nebo procedurální 

kontrola v auditované organizaci funguje  

správně. U organizací, jež nepodléhají 

povinnosti auditu prováděného na místě  

nezávislým akreditovaným auditorem, 

avšak zpracovávají určité množství 

platebních transakcí, je alternativou 

tohoto auditu vyplnění dotazníku (Self-

Assessment Questionnaire) a jeho 

odeslání do asociací.

Externí testování zranitelností 
aneb simulace útoku hackera
Slabiny a bezpečnostní díry objevují 

hackeři (počítačově nadaní jedinci, kteří  

se snaží neoprávněně získat přístup k cizím  

informačním systémům prostřednictvím 

počítačové sítě) prakticky denně. Jedinou 

možnou obranou proti jejich útoku 

a kompromitaci informačních systémů 

je pravidelná instalace bezpečnostních 

záplat. Kvůli zajištění bezpečnosti systémů, 

které zpracovávají, uchovávají nebo 

přenášejí data o platebních transakcích, 

vyžaduje norma PCI DSS čtvrtletní externí 

testování zranitelností.

Testování zranitelností je založeno 

na principu simulace činnosti útočníka 

(hackera) z internetu. Testeři, kteří jsou  

pro tuto činnost akreditováni asociacemi 

platebních karet, se pokoušejí ze svých  

laboratoří připojených na internet „nabourat“  

do sítě klienta a získat z jeho informačních 

systémů citlivá data.

MasterCard provádí každoročně opakované  

testování všech PCI auditorů akreditovaných 

pro externí testování zranitelností. Na  

testovacím prostředí sestaveném asociací 

MasterCard se zjišťuje, zda je daný  

auditor schopen v rámci 24hodinového 

testu identifikovat všechny známé 

bezpečnostní slabiny, jež se v testovacím 

prostředí vyskytují.

Globální přístup k provádění  
PCI akreditací a zkušenosti 
z provedených auditů
PCI DSS je globální norma, která je 

jednotná pro relevantní organizace 

v odvětví platebních karet na celém 

světě. Velké auditorské firmy se proto 

musí vypořádat s problémem, jak 

provádět audity v souladu s takovouto 

globální normou v různých zemích 

světa, a zároveň zajistit konzistentní 

přístup a jednotnou kvalitu výstupů. 

Příkladem možného řešení tohoto 

problému je přístup poradenských 

společností mezinárodní sítě KPMG. 

Jeho základem je vytvoření jednoho 

globálního týmu pro provádění PCI 

DSS auditů. Tento tým je akreditován 

pro realizaci externího testování 

zranitelností a toto testování provádí 

u klientů v různých zemích světa 

přes internet. Audit na místě realizují 

týmy z jednotlivých lokálních poboček 

auditora, neboť vyžaduje místní jazykovou 

znalost. V rámci auditu je totiž potřeba 

prověřit dokumentované postupy 

a směrnice, které mohou být v lokálním 

jazyce. Závěrečné zprávy ze všech 

auditů jsou před odesláním do asociací 

prověřeny globálním týmem – tím je  

zajištěna jednotná úroveň kvality výstupů 

na celosvětové úrovni.

Kritickým místem pro správné provedení 

PCI DSS akreditace je úvodní nastavení 

rozsahu auditu. Jednak je potřeba určit, 

do jaké úrovně auditovaná organizace 

patří (Úroveň 1, 2, 3 nebo 4), a také 

přesně stanovit, které komponenty 

informačního a komunikačního systému 

organizace spadají do záběru PCI 
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Úroveň 1 Obchodníci
• audit založený na testování na  

místě – ročně
• externí testování zranitelností – 

čtvrtletně

Úroveň 1 Obchodníci
• všichni obchodníci, kteří 

zpracovávají více než šest miliónů 
VISA transakcí za rok (bez ohledu 
na typ platebního kanálu)

• všichni obchodníci, na které byl 
proveden úspěšný útok, který vyústil 
v kompromitaci dat držitelů karet

• všichni obchodníci, o kterých VISA 
na základě svého svobodného 
vyjádření rozhodne, že jsou 
obchodníky úrovně 1 za účelem 
minimalizovat rizika kompromitace 
celého platebního VISA systému

• všichni obchodníci, kteří byli 
zařazeni do úrovně 1 jinou asociací 
platebních karet

Úroveň 2/3 Obchodníci
• vyplnění PCI dotazníku – ročně
• externí testování zranitelností – 

čtvrtletně

Úroveň 2 Obchodníci
• všichni internetoví obchodníci, 

kteří zpracovávají 150 tisíc až šest 
miliónů VISA transakcí za rok

Úroveň 3 Obchodníci
• všichni internetoví obchodníci, kteří 

zpracovávají 20 tisíc až 150 tisíc 
VISA transakcí za rok

Úroveň 4 Obchodníci
• vyplnění PCI dotazníku – doporučeno
• externí testování zranitelností – 

doporučeno

Úroveň 4 Obchodníci
• všichni ostatní obchodníci bez 

ohledu na typ platebního kanálu.

Tabulka 1
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Závěr
Vytvoření komplexního bezpečnostního standardu je v dnešní informační 

době prospěšné. Řada organizací provádí audit v souladu s normou PCI 

DSS, i když nezpracovává takové množství transakcí, aby pro ně byla 

PCI akreditace povinná. Cílem je stanovit úroveň informační bezpečnosti 

a identifikovat slabá nebo zranitelná místa informačního systému. Norma 

PCI DSS se tak pro oblast informační bezpečnosti v organizacích, které 

jakýmkoliv způsobem zpracovávají transakce uskutečněné prostřednictvím 

platebních karet, stává de facto standardem a dobrou praxí (good practice).

Tomáš Kudělka, CISA
Manager

+ 420 222 123 388
tkudelka@kpmg.cz
 
Poradenské služby

Poradenské služby v oblasti  
informačních technologií

DSS. Zejména u organizací globálního 

charakteru, kam patří například obchodní 

řetězce, to není vždy triviální záležitost.

Typické problémy 
bránící dosažení  
souladu s PCI DSS
Typické problémy, se kterými jsme se  

setkali při provádění auditů, by se daly  

shrnout do tří základních oblastí – ukládání 

citlivých dat po autorizaci platební  

transakce, nezdokumentovaný informační 

systém a typické problémy z oblasti 

informační bezpečnosti. 

Ukládání citlivých dat po autorizaci 

platební transakce

Citlivá data (například celé číslo karty) 

nesmí obchodníci po provedení 

autorizace platební transakce za žádných 

okolností ukládat. U řady našich klientů 

jsme se nicméně setkali s tím, že se 

tato data ukládají na různých místech 

informačního systému, například 

v záznamech událostí (logy), zálohách 

nebo přímo v databázi.

Nezdokumentovaný  

informační systém

I druhá oblast souvisí s problémem ukládání 

citlivých dat. U řady našich klientů jsme  

se při provádění auditu setkali se stavem,  

kdy v důsledku toho, že různé části  

systému historicky vznikaly řadu let a jejich  

vývoj nebyl řádně dokumentován, nám  

klient často ani nebyl schopen vysvětlit,  

jaká konkrétní data různými částmi 

informačního systému vlastně procházejí.

Typické problémy z oblasti 

informační bezpečnosti

PCI DSS je norma z oblasti informační 

bezpečnosti a vyžaduje komplexní řešení 

této problematiky v rámci organizace. 

U našich klientů se často setkáváme 

se stavem, že informační bezpečnost 

neřeší dostatečně. Typickými příklady  

mohou být chybějící nebo nedostatečné 

zaznamenávání událostí (logování 

a monitorování), neexistence procesu  

pro pravidelnou aktualizaci bezpečnostních  

záplat, nedostatečná kontrola nad řízením 

změn nebo nedostatečné povědomí  

o bezpečnosti mezi zaměstnanci společnosti.

Norma PCI DSS – krok 
správným směrem
Vysoká úroveň informační bezpečnosti 

je pro odvětví platebních karet skutečně 

klíčová. Platí to zejména v současné 

době, kdy dochází k bezpečnostním 

incidentům, jako například kompromitace  

několika miliónů čísel kreditních karet 

v americké společnosti CardSystems 

Solutions1 nebo krádež přibližně 45 miliónů 

čísel kreditních karet z nedostatečně 

zabezpečeného informačního systému 

americké společnosti TJX2. Zavedení 

komplexní bezpečnostní normy pokrývající 

specifika tohoto odvětví, její vynucená 

implementace a důsledně provedený 

audit souladu s touto normou se tak 

stal téměř nutností. Také propojení 

dvou nejvýznamnějších asociací VISA 

a MasterCard a následné připojení 

všech ostatních významných asociací 

pro účely auditu do společného PCI 

Co. je výhodné pro úsporu nákladů 

na audity a sjednocení standardů.

Významným faktorem je vynutitelnost 

implementace normy. V loňském roce 

jenom asociace Visa udělila pokuty 

za nedodržení souladu s normou PCI  

DSS v celkové výši téměř pěti miliónů 

amerických dolarů. Výše pokut udělených  

konkrétním obchodníkům se pohybovaly 

v rozmezí od pěti do 30 tisíc amerických 

dolarů. Mezi hlavní důvody patřilo zejména 

ukládání citlivých dat držitelů karet, což 

je z pohledu PCI DSS nepřípustné.

1 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
americas/4107236.stm

2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/
business/6508983.stm



Zeptali jsme se našich 
partnerů/ek a manžerů/ek,  
jaké nejdůležitější 
problémy řešili v rámci 
svých auditních zakázek 
v oblasti maloobchodu
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V souvislosti s dynamickým rozvojem 
nákupních zón a logistických center 

se aktuální stává otázka věcných břemen, 
která jsou častým předmětem smluv 
maloobchodních společností s vlastníky 
okolních pozemků. Jedná se o právo užívat  

sousední pozemek například pro přecházení, 
přejíždění, svoz materiálu nebo umístění vozíků.

Jak správně věcné břemeno účetně 
zachytit? 
Rozhodující je vždy smlouva, kde by měly 
být jasně vymezeny podstata, doba trvání 
a ocenění věcného břemena. Ocenění 
při pořízení je dáno cenou stanovenou 
ve smlouvě. Je třeba rozlišovat věcná 
břemena „nakoupená“ a „prodávaná“. 
Pokud společnost kupuje věcné břemeno 
přímo v souvislosti s pořízením budovy 
na dobu určitou, například ve formě práva  
využívat sousední pozemek pro přepravu 
materiálu na vlastní stavbu, a právo k věcnému 
břemeni se tak bude přímo vázat k této 
budově, měla by být hodnota věcného 
břemene zaktivována do pořizovací  
ceny budovy. 

Jak je to v případě, když věcná 
břemena nejsou přímo vázána 
na budovu či pozemek?
Bude-li se věcných břemen využívat zejména 
až po uvedení budovy do užívání nebo 

budou-li existovat bez ohledu na osud 

budovy či byla-li uzavřena na dobu neurčitou, 

pak by o nich mělo být účtováno jako 

o samostatném nehmotném majetku. 

Účetní odpisy by se měly odvíjet od znění 

smlouvy a skutečné využitelnosti majetku, 

k němuž se věcné břemeno váže.

Jak účtovat tzv. „prodané“  
věcné břemeno? 

Jestliže společnost poskytuje za úplatu 

(„prodané“ věcné břemeno) například 

právo parkovat na svém pozemku, účtuje 

o příjmu peněžních prostředků v souladu 

se zněním uzavřené smlouvy oproti výnosům 

příštích období (věcné břemeno zřízené 

na dobu určitou). Zůstatek tohoto účtu se 

rozpouští dle doby trvání smlouvy nebo  

do výnosů běžného období (věcné břemeno 

zřízené na dobu neurčitou). V souvislosti 

s věcnými břemeny by společnosti neměly  

zapomínat na povinnost vést podrozvahovou 

evidenci o poskytnutých věcných břemenech 

dle ČÚS č. 001, odst. 2.3.2.

Milan Bláha
Partner

mblaha@kpmg.cz
+420 222 123 422

Audit

Společnosti mají podle současných českých  
účetních předpisů povinnost provádět 

jednou ročně inventuru majetku a závazků. 
Rozdíl mezi skutečným stavem zjištěným 
inventurou (fyzickou či dokladovou) a stavem 
v účetnictví je považován za inventurní 
rozdíl (manko či přebytek). Jeho výše 

v oblasti zásob závisí na kvalitě řízení 
skladového hospodářství, na nastavení 
interních kontrolních systémů a na tom, 
jak kvalitně se provádí fyzická inventura. 
Inventurní rozdíly zjištěné v rámci inventury 
zásob jsou zohledněny v rámci provozního 
výsledku hospodaření společnosti.

Jak vznikají inventurní rozdíly?
Pokud inventurní rozdíly vznikly prokazatelně 

neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů,  

například v důsledku různých rozměrů 

spojovacích materiálů nebo podobného 

balení zásob, lze tyto rozdíly vzájemně 

zúčtovat. Inventurní rozdíly mohou vzniknout 

také následkem škod vzniklých při manipulaci  

se zbožím v obchodě či chyb ve skladové 

a účetní evidenci (například nesprávné kódy 

zboží). Největším zdrojem inventurních 

rozdílů jsou pak krádeže ze strany zákazníků 

či vlastních zaměstnanců. 

Jak se obchodníci takovým  
ztrátám brání?
Zavádějí ochranné prvky na zboží, instalují 

kamerové systémy do prodejen či najímají 

bezpečnostní agentury. Krádežím ze 

strany zaměstnanců se lze dobře bránit 

pomocí vhodně nastaveného interního 

kontrolního systému.

Odpovědně provedená fyzická 

inventura zásob je ale také 

důležitým prvkem řízení skladového 

hospodářství…

Ano. Pokud inventura neproběhne průkazně 

a nejsou dodrženy základní předpoklady 

pro její řádný průběh jako například nezávislost 

inventurních komisí, správné označení 

jednotlivých druhů zásob, pečlivost 

a odpovědnost členů komisí a plynulé 

organizační zajištění inventury, může dojít 

k významným ztrátám. 

Zjištěné inventurní rozdíly je třeba 

analyzovat, zjistit příčinu vzniku, například 

zda chyběl kontrolní mechanismus či 

zda se stala lidská chyba, určit případnou 

odpovědnost za ztráty a konečně  

zajistit nápravu.

Eva Richtrová
Senior Manager

erichtrova@kpmg.cz 
+420 222 123 489

Audit
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Častým problémem, se kterým se 
při naší práci setkáváme, je ocenění 

dlouhodobého majetku, což je oblast 

s mnoha účetními odhady, a tedy i řadou 
témat pro zajímavou diskusi mezi poradcem 
a konkrétní společností.

Na co konkrétně se při  
oceňování soustředit?
Nákupem majetku se ve většině případů 
ve společnosti zabývá oddělení zaměřené 
na expanzi. Zejména u rostoucích a masivně  
investujících společností nás vždy zajímá, 
zda je v takovém oddělení zabudován účinný 
kontrolní systém, který je schopen zachytit 
případné pokusy o podvodné jednání – 
například nekontrolované či umělé navyšování 
nákladů a jejich následná aktivace do majetku. 
Dále zjišťujeme, zda existuje zpětné 
vyhodnocení plánu, tj. porovnání se 
skutečnými čísly (tržby, počet návštěvníků 
atd.). Je to jeden z indikátorů toho, jak se 
společnost orientuje na trhu. Nesprávná 
rozhodnutí učiněná při budování obchodní 
sítě totiž dlouhodobě ovlivňují celkovou 
úspěšnost společnosti na trhu a někdy 
mohou mít za následek i odchod z trhu.

Jaká součást dlouhodobého majetku 
je u maloobchodních společností 
nejdůležitější? 
U menších společností se z účetního hlediska 
jedná hlavně o technické zhodnocení najatého  
majetku, u velkých řetězců pak o pozemky 
a stavby jednotlivých obchodů. Klíčové je 
již nastavení doby účetního odepisování 
majetku u jednotlivých skupin. To by mělo 
odrážet očekávanou dobu životnosti, případně  
předpokládanou dobu nájmu včetně možností 
opčního prodloužení doby nájmu. 

Jak je to s dlouhodobým majetkem 
u ztrátových obchodů?
V případě, že z analýzy ztrátovosti nebo  
budoucího cash flow vyplývá, že provozovna 
je dlouhodobě ztrátová a polyká více hotovosti  
než produkuje, pak by se tato situace  
měla promítnout do ocenění příslušného 
dlouhodobého majetku podle mezinárodních 
standardů tvorbou opravných položek 
nebo rezerv.

Daniela Koštialiková
Senior Manager

dkostialikova@kpmg.cz 
+420 222 123 827

Audit

Pro každou maloobchodní společnost, 

ale i pro ostatní společnosti, které 

skladují zásoby materiálu, zboží a výrobků, 

je klíčová oblast řízení zásob. Zde může 

nastat celá řada potenciálních problémů. 

Jejich úspěšné vyřešení je podmínkou pro 

získání kvalitních finančních i nefinančních 

informací předkládaných všem zainteresovaným 

stranám. Spolehlivé informace jsou důležité 

nejen pro vlastní řízení nákupů a prodejů, 

ale i pro správné sestavení účetní závěrky 

a určení hospodářského výsledku. 

S jakými konkrétními problémy se 
v oblasti zásob společnosti potýkají? 

Některé společnosti používají pro řízení  

zásob více systémů, které spolu nekomunikují  

a nepředávají si automaticky data. V důsledku 

této skutečnosti pak není možné jednoduše 

odsouhlasit stavy zásob a obraty zásob. 

Některé systémy zase neumožňují spárovat 

prodané zboží se zbožím, které má být 

ze stavu zásob odepsáno. Při inventuře 

pak dochází k nesmyslným mankům 

a přebytkům na skladě. 

Vyřešily by to čárové kódy? 

Ani ty nejsou všelékem, neboť stejné 

zboží se může nakupovat od různých 

dodavatelů a na vstupu a výstupu se 

používají různé čárové kódy. Do toho 

ještě vchází reklamace a vratky, jejichž 

zachycení také nemusí být jednoduchou 

záležitostí. 

Noční můrou všech obchodníků 
a účetních jsou ale palety a vratné 
obaly…

To je pravda. V případě palet situaci 

komplikuje fakt, že některé palety má 

obchodní společnost vlastní a některé má 

„půjčené“, některé nakupuje a prodává, 

jiné fungují na tzv. oběhovém principu. 

V důsledku toho pak stanovení stavu 

zásob zboží, palet a vratných obalů, jak 

v měrných jednotkách, tak i v korunách, 

přináší problémy. 

Peter Čakan
Senior Manager

pcakan@kpmg.cz
+420 222 123 811

Audit
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V současné době se na českém trhu 

ještě stále rozšiřuje obchodní síť 

maloobchodních společností. K získání 

dalších prodejních míst je ve většině větších 

obcí v České republice nutné mít nejen 

stavební pozemky a příslušné stavební 

povolení. Je třeba také počítat s dalšími 

náklady na vybudování specifických investic, 

jimiž obce často podmiňují vydání stavebního 

povolení. Hovoříme o tzv. vyvolaných 

nákladech či vyvolaných investicích.

O co v praxi konkrétně jde? 
Společnost musí postavit příjezdové 

komunikace, zavést světelnou signalizaci 

a přechod pro chodce k prodejně nebo 

opravit a rozšířit křižovatky či vybudovat 

rozvodné sítě napojené na již existující 

sítě (kanalizační, plynové nebo elektrické 

přípojky). Tyto vyvolané investice se pro 

realizaci stávají majetkem maloobchodní 

společnosti. Taková investice ovšem 

vyvolává řadu následných výdajů, 

například na údržbu nebo dodržování 

bezpečnostních předpisů. Maloobchodní 

společnosti se proto snaží převézt tyto 

investice na příslušnou obec. V řadě 

případů již existuje dohoda, že takovéto 

investice budou po jejich zbudování 

převedeny zdarma či za symbolický 

poplatek na obec. 

S jakými variantami mohou 
maloobchodní společnosti 
v souvislosti s vyvolanými 
investicemi počítat? 
Jednou z možností, jak se s vyvolanými 

investicemi vypořádat, je jejich prodej. 

Většinou jde o nevýdělečné objekty, a proto je 

zpravidla jediným zájemcem o koupi obec. 

Ta ovšem nebývá ochotna za investici 

zaplatit vysokou cenu. V takovém případě 

může obec odkoupit vyvolané investice 

za nižší cenu, než byly jejich pořizovací 

náklady. U maloobchodní společnosti tak 

dojde ke ztrátě z prodeje.

Existují i jiné možnosti?
Další variantou je převedení investice 

na obec bez jakékoliv náhrady. V některých 

případech mohou být maloobchodní 

společnosti požádány obcí, která vydává 

příslušné stavební povolení na stavbu 

obchodního centra, aby se podílely na opravách 

obecního majetku, jako například škol, divadel, 

nebo na výstavbě infrastruktury v obci.

Jak se účtují takto vyvolané 
investice? 
Česká účetní legislativa tuto oblast specificky 

neupravuje. Společnost i její auditor musí  

proto posoudit, zda tyto náklady bezprostředně 

souvisejí se stavbou prodejny či obchodního 

centra. Pokud byla takto vyvolaná investice 

nutnou podmínkou pro výstavbu prodejny, 

pak by tyto náklady měly být součástí 

kapitalizovaných nákladů na výstavbu prodejny 

či obchodního centra, a to i v případě, že  

je tato vyvolaná investice bezplatně převedena 

na obec nebo prodána za symbolickou 

cenu či bezplatně a realizuje ztrátu. V tomto 

případě se tedy vyvolaná investice stává 

součástí nákladů na výstavbu a měla by  

být odepisována do nákladů po dobu životnosti  

obchodního centra či prodejny. Z daňového 

hlediska potvrdila tento přístup i novela 

zákona o daních z příjmů.

Michal Bareš 
Senior Manager

mbares@kpmg.cz
+420 222 123 545
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Michaela Thelenová 
Senior Manager

mthelenova@kpmg.cz
+420 222 123 520
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