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Medzinárodných štandardouv účtovného výkazníctva: 

Interhotel Olympik 

 

Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl srovnat českou účetní legislativu s IFRS 

v obecné rovině a dále ilustrovat rozdíly na konkrétním příkladě bilance Hotelu Olympik. 

Zvolené téma má význam nejen pro mezinárodním srovnání účetních výkazů českých firem, 

ale i při posuzování dopadů případného zavedení Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS) do legislativy ČR.   

Diplomová práce má logickou strukturu – postupuje od současné teorie účetnictví, 

popisu mezinárodní harmonizace (včetně implementace mezinárodních standardů v EU) až 

k samotnému srovnání české účetní legislativy s IFRS a porovnání rozdílů ve výkazech firmy 

Interhotel Olympik. 

Autor vychází z obhájené diplomové práce, ve které především rozšířil analýzu 

konkrétních odlišností (kap.4.2.) a doplnil kapitolu 5. Dopady rozdielov českej úpravy 

účtovníctva voči IFRS v účastnosti a v nejbližších rokoch: Interhotel Olympik. Součástí této 

kapitoly je hodnocení možného postupu ČR před případným přijetím IFRS. Hlavní rozdíly ve 

výkazech Hotelu Olympik podle uvedených dvou standardů jsou zapříčiněny odlišným 

pojetím leasingu a rezerv. Tyto rozdíly jsou dobře viditelné v přepočtené bilanci Hotelu 

Olympik za období 2005 a 2006. Při převodu na IFRS vykazuje firma výrazně vyšší hodnotu 

aktiv i výsledek hospodaření.  

Poměrně podrobně v páté kapitole diskutuje autor problematiku přechodu na IFRS 

malých a středních podniků, pro které by zavedení IFRS mohlo znamenat neúměrně vysoké 

administrativní náklady. Proto doporučuje počkat se zaváděním IFRS po vytvoření 

příslušného standardu účtování pro SME, který by měl vycházet z Koncepčního rámce a 

přitom nezatěžovat tyto podniky přílišnými požadavky na zveřejňování účetních informací. 



 

Rigorózní práci zpracovala zvolené téma systematicky i po formální stránce je práce 

kvalitní. Citace literatury je na velmi dobré úrovni, práce vykazuje rozsáhlý rejstřík literatury, 

který autor zpracoval. 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 20.3.2008  Ing. Monika Hollmannová 


