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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o účtování cenných papírů a finančních derivátů podle 

české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví s cílem 

navrhnout metodiku na základě analýzy rozdílů mezi oběma úpravami. Součástí 

diplomové práce je zpracování teoretických východisek, analýzy rozdílů a jejich 

aplikace na modelové příklady se zhodnocením jejich vlivu na základní ukazatele 

finanční analýzy. 

 

Klí čová slova 

Cenné papíry, finanční deriváty, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, 

vykazování, oceňování, zveřejňování, účetní výkazy. 

 

Abstract 

This master’s thesis discusses the accounting of securities and financial derivatives in 

accordance with the Czech accounting legislation and the International Financial 

Reporting Standards. The goal is to suggest the methodology  based on the performed 

analysis of differencies between the both accounting systems. The parts of the master’s 

thesis are the processing of the theoretical data, the analysis of differencies and their 

application to the case studies with the assessment of their influence on the basic 

indicators of the financial analysis. 

 

Key words 

Securities, financial derivatives, International Financial Reporting Standards, reporting, 

measurement, disclosures, financial statements. 
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Úvod 

Základním předpokladem pro fungování ekonomického cyklu je funkčnost finančního 

systému poskytující potřebný kapitál, který spolu s lidskou prací a ostatními zdroji 

umožnil výrobu zboží a poskytování služeb. Ve finančním systému tak vzniká neustálý 

tok peněz mezi domácnostmi, podnikatelskými subjekty a vládou jako spotřebiteli 

výrobků a služeb na jedné straně a podnikatelskými subjekty jako výrobci zboží nebo 

poskytovateli služeb na straně druhé. Jednotlivci, převážně z řad domácností pak 

nabízejí svoji práci, půdu a jiné zdroje výměnou za příjmy, za které poté nakupují zboží 

a služby od výrobců. Tím je tento systém uzavřen, množství peněz v systému stimuluje 

výrobu zboží a nabídku zdrojů a tok peněz v systému se tak stává nekonečný. 

 

V okamžiku, kdy domácnosti nebo podnikatelské subjekty uspokojily všechny své 

potřeby buď nákupem zboží a služeb v případě domácností, nebo nákupem nutných 

zdrojů v případě podnikatelských subjektů, a zbývají jim volné finanční prostředky, 

hledají způsob, jakým umístit své volné finanční prostředky zpět na trh ve formě 

spoření či investic tak, aby jim vynášely co největší výnos za co nejnižšího rizika. 

V současné době finanční trh nabízí širokou škálu možností, kam volné prostředky 

umístit, nabízí se možnost využít termínované vklady, spořicí účty, stavební spoření, ale 

také riskantnější produkty, jako investice do podílových nebo investičních fondů, či 

přímo investice na trhu cenných papírů, který skýtá možnosti investovat ve formě 

nákupu akcií, dluhopisů, futures kontraktů, opcí či jiných cenných papírů a derivátů. 

Jedním z důležitých aspektů celého tohoto koloběhu je snaha finančních institucí získat 

volné finanční prostředky za odměnu ve formě úroku či dodatečného výnosu, aby je 

mohly obratem nabídnout za vyšší odměnu ostatním subjektům na trhu, které zrovna 

finanční prostředky potřebují. 

 

V případě investice podnikatelského subjektu do nějakého z mnoha investičních 

nástrojů vzniká nutnost tyto investice řádně zaúčtovat, a protože účetní údaje jsou 

jedním ze základních informačních pilířů pro investory, banky a státní instituce, pak 

toto zaúčtování musí být provedeno kvalifikovaně a hlavně správně. 
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Investiční nástroje jsou nedílnou součástí současného finančního trhu, který se neustále 

dynamicky vyvíjí, a proto se legislativa pojednávající o tomto odvětví ekonomiky musí 

přizpůsobovat těmto změnám a reagovat na ně. V současnosti je možnost obchodovat 

s finančními instrumenty z široké škály různých finančních a investičních produktů, 

dosažitelných jak institucionálními investory, tak i investory drobnými z řad veřejnosti. 

V problematice účtování cenných papírů však vyvstává řada otazníků. Ty jsou 

způsobeny zejména kombinací národních účetních předpisů, mezinárodních předpisů 

IFRS případně US GAAP a rozličnou povahou investičních nástrojů. 

 

Danou problematiku zpracovává kromě zákona č.563/1991 Sb., v platném znění (dále 

jen ZÚ), a Českých účetních standardů pro podnikatele také zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu č.256/2004 Sb., v platném znění. Zákon č.256/2004 Sb. přinesl nové 

pojetí pohledu na investiční nástroje, zatím však do účtování  investičních nástrojů příliš 

nezasahuje. Účtování o cenných papírech je velmi ožehavým tématem i na mezinárodní 

úrovni. Problematice účtování se věnují standardy IFRS 7 a 9 a IAS 32 a 39. Proto se v 

diplomové práci zaměřím zejména na analýzu těchto dokumentů. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku vykazování cenných papírů a finančních 

derivátů na základě analýzy rozdílů ve vykazování těchto nástrojů v rámci české účetní 

legislativy a mezinárodních účetních standardů IFRS.  

 

Diplomová práce je strukturována do třech základních částí. V té první specifikuji 

základní pojmy týkající se předmětu práce, a to jak z oblasti finančních trhů, tak i 

oblasti investičních nástrojů, dále pohled současných účetních zákonů a oceňování 

investičních nástrojů. V druhé části provedu analýzu zachycování cenných papírů a 

finančních derivátů z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních 

standardů IFRS. V třetí části pak na názorných příkladech konkrétních investičních 

nástrojů uvedu způsob jejich zaúčtování v praxi z pohledu českých i mezinárodních 

účetních předpisů, porovnání a vymezení rozdílů, které v odlišnosti zákonů vznikají. 

V této části tedy bude zpracováno, jakým způsobem správně zaúčtovat držení cenných 

papírů a finančních derivátů tak, aby splňovalo požadavky všech institucí. 
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1 Cenné papíry a finanční deriváty, jejich vymezení a 
účtování 

V následující kapitole zpracuji teoretická východiska k analýze účtování cenných papírů 

a finančních derivátů sestávající z představení nejrozšířenějších finančních nástrojů a 

jejich účelu na finančnímu trhu, dále základní přístupy k jejich účtování a vykazování 

podle české účetní legislativy a standardů IFRS. 

1.1 Finanční trh a cenné papíry 

Protože se ve své diplomové práci budu zabývat obchody s cennými papíry a finančními 

instrumenty na finančním trhu, je nutno popsat i celek, jehož je finanční trh součástí. 

Tímto nadřazeným celkem je ekonomický systém. 

1.1.1 Ekonomický a finanční systém 

Pojem ekonomický systém z teoretického hlediska značí uspořádání hospodářské 

činnosti na konkrétním územním celku, tedy typ hospodářského zřízení (typ 

ekonomiky) nebo také vyjádření teoretického fungování hospodářského procesu. Typy 

hospodářského zřízení známe zvykové, plánované, tržní a smíšené. 1 Poslední typ je 

v současnosti nejrozšířenější, kombinuje v sobě tržní uspořádání s příkazovou 

ekonomikou ze strany vlády. 

 

Základní ekonomické systémy se od sebe odlišují tím, jakým způsobem odpovídají na 

základní ekonomické otázky: 

• co a kolik se bude vyrábět, 

• jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět,  

• pro koho vyrábět.2 

 

Teoretické vyjádření fungování ekonomického systému vychází z výrobních procesů, 

které jsou přítomné v lidské činnosti. Každý z výrobních procesů má své vstupy a 

výstupy.3 Za prvotní vstupy se považují podle základního přístupu ekonomické teorie 

práce a půda včetně přírodních zdrojů, k nimž se přidávají zdroje, které musely být před 

                                                        
 
1 SOJKA, M., KONEČNÝ, B. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2006, s.22. 
2 SOJKA, M., KONEČNÝ, B. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2006, s.21. 
3 HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2007, s.24. 
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tím, než se samy staly výrobními zdroji nejdříve vyrobeny a jsou tudíž samy výstupy 

předchozí výroby. Nazývají se kapitálem, resp. kapitálovými statky, jež ovšem mohou 

nabývat různé podoby.4 

 

V každém ekonomickém systému je množství třech základních výrobních faktorů, tedy 

práce, půdy včetně výrobních zdrojů a kapitálových statků omezené, ekonomický 

systém během produkce při jejich vyčerpání dosahuje na svoji křivku produkčních 

možností. Pro zvýšení produkčních možností v systému je nutné při produkci zohlednit i 

tvorbu kapitálových statků. Při jejich vyšší produkci se sice v přítomnosti sníží nárůst 

produkce spotřebních statků, ale zvýšené množství kapitálových statků bude výrazně 

zrychlovat dlouhodobý růstu produkčních možností společnosti. 

 

V tržní ekonomice, kde jsou struktura vyráběné produkce a poskytovaných služeb (tj. co 

a kolik se bude vyrábět), kombinace používaných zdrojů a technologie (jak a s jakým 

rozdělením zdrojů budu vyrábět) a rozdělení důchodů určovány trhem na základě 

nezávislého rozhodování jednotlivých subjektů na trhu, a to domácností, 

podnikatelských subjektů a státu, s vědomím podmínek a omezení vytvářených trhem,5 

vstupují jednotlivé subjekty do vzájemných vztahů na základě dobrovolnosti s 

očekáváním budoucího zisku. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že základní nutností každého ekonomického systému je co 

nejefektivnější alokace vzácných materiálových zdrojů, tak, aby mohl produkovat zboží 

a služby vyžadované společností.6 K efektivní alokaci zdrojů, ale i pro samotnou 

výměnu zboží a plateb za něj potřebuje systém být propojen. Toto propojení zajišťuje 

finanční systém. 

 

Finanční systém splňuje požadavky alokace finančních prostředků, jde o mechanismus, 

jehož prostřednictvím se finanční prostředky dostávají od subjektů, které jich mají 

nadbytek, k těm, kteří si je chtějí vypůjčit. Zároveň s přesunováním finančních 

prostředků plní finanční systém i další funkce, a to depozitní (ukládání a investování 

                                                        
 
4 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.32. 
5 SOJKA, M., KONEČNÝ, B. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2006, s.23. 
6 HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2007, s.24. 
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úspor), kreditní (poskytování volných peněžních prostředků dalším subjektům), 

uchování hodnoty (umožnění uchovat kupní sílu až do okamžiku transakce), likvidity 

(umožňuje převádět finanční instrumenty na hotové peněžní prostředky), platební 

(možnost provádění všech druhů plateb).7 Ve finančním systému probíhají různorodé 

transakce, které zapříčiňují vznik různých druhů finančních služeb a nároků, 

promítaných do jednotlivých finančních nástrojů. 

1.1.2 Finanční trhy 

Pro efektivní alokaci omezených zdrojů v tržní ekonomice jsou kromě finančního 

systému nutné ještě další kanály, které by umožnily vzájemné vztahy mezi 

prodávajícími a kupujícími.  

 

Tyto kanály tak představují jednotlivé následující trhy, které se člení na: 

• trh zboží a služeb konečné spotřeby, 

• trhy výrobních faktorů (práce, půdy, fyzického kapitálu), 

• trhy finančního kapitálu.8 

 

Finanční trhy jako hlavní nástroj finančního systému tvoří propojující prvek mezi 

ostatními kanály, zajišťují toky finančních investičních nástrojů a úspor mezi 

jednotlivými subjekty. Vzhledem k rozmanitosti finančních transakcí se finanční trh 

rozčlenil na trh s cizími měnami, trh drahých kovů, peněžní trh zajišťující výměnu 

krátkodobých cenných papírů a krátkodobých úvěrů a kapitálový trh dlouhodobých 

cenných papírů a dlouhodobých úvěrů.9 V mé práci se budu zabývat právě transakcemi 

na posledních dvou jmenovaných trzích. 

1.1.3 Cenné papíry 

Cenné papíry jsou chápány jako dokument, které mohou existovat v různých formách, 

jsou nositelem právního nároku majitele vůči konkrétnímu emitentovi, který se zavazuje 

ke konkrétním povinnostem.10 Podle práv, která se k danému cennému papíru váží, pak 

můžeme rozpoznat základní členění cenných papírů. 

                                                        
 
7 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.31. 
8 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.37. 
9 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.50. 
10 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.42. 
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Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, §1, pak v odstavci 1 

vymezuje konkrétní typy cenných papírů, kterými jsou: 

- akcie,  

- zatímní listy,  

- poukázky na akcie,  

- podílové listy,  

- dluhopisy,  

- investiční kupóny,  

- kupóny,  

- opční listy,  

- směnky,  

- šeky,  

- náložné listy,  

- skladištní listy a 

- zemědělské skladní listy. 

1.1.3.1 Akcie 

Akcie jsou tradičními majetkovými cennými papíry. Zákon č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění, (dále jen ObchZ) definuje v §155 akcii jako cenný papír, 

s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, 

jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akciová společnost ručí za 

své závazky celým svým majetkem, akcionáři tedy za závazky společnosti neručí. 

Obecně nejsou žádné akcie časově omezeny. 

 

Základními druhy akcií emitovaných v České republice jsou akcie kmenové a prioritní. 

Kmenové akcie mají pro investora význam v příjmu hotovosti ve formě dividend, pokud 

je společnost v daném roce vyplácí, v případě prodeje pak může investor profitovat na 

rozdílu mezi nominální cenou akcie a tržní cenou. S kmenovými akciemi nejsou spojena 

žádná speciální práva, pouze jejich majitelé mají předkupní právo na nově emitované 

akcie, případně obligace, které bude možné v budoucnu směnit za akcie. Prioritní akcie 

jsou spojeny s přednostním právem na výplatu dividend nebo podílu na likvidačním 

zůstatku oproti majitelům klasických kmenových akcií. Obvykle se používají při 
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nutnosti zvyšování kapitálu akciových společností, tak, aby nebyl pozměněn stávající 

poměr hlasovacích práv, jsou tyto akcie zpravidla bez hlasovacího práva výměnou za 

práva na výplatu dividend, která by měla být stanovena buď jako procento z nominální 

hodnoty akcie nebo v závislosti na tzv. referenční úrokové sazbě, bez ohledu na výši 

zisku dosaženého akciovou společností. Prioritní akcie tak v sobě kombinují vlastnosti 

kmenových akcií s vlastnostmi obligací.11 

 

V minulosti bylo možno se v České republice setkat ještě se zaměstnaneckými akciemi, 

které jsou v současnosti vyměňovány a nahrazovány kmenovými nebo prioritními 

akciemi, které jsou zaměstnancům nabízeny za zvýhodněné ceny. 

 

Akcie existují v dvojí podobě a to v listinné formě (fyzické listiny) a zaknihované 

(registrované v některém registru cenných papírů, případně v evidenci akciové 

společnosti)  

 

Z hlediska formy jsou rozlišovány akcie na jméno a na majitele. Akcie na jméno jsou 

vždy spojeny s konkrétním majitelem. Právy vyplývajícími z takového držení disponuje 

pouze ta osoba, která je zapsána v seznamu vlastníků cenných papírů, který je vedený 

buď emitentem či zprostředkovatelem, převod takové akcie probíhá tzv. rubopisem 

(indosamentem) a následným předáním listinné akcie, u zaknihovaných akcií převod 

proběhne na základě smlouvy o prodeji a novou registrací. U akcií na doručitele 

(majitele) veškerými právy disponuje majitel akcie, ten je anonymní jak před emitentem 

akcie, tak i ostatními subjekty, jejich převod proběhne předáním akcie při prodeji, 

v zaknihované podobě převod proběhne na základě smlouvy a přeregistrace. 

 

Náležitosti akcií jsou definovány ObchZ a těmito náležitostmi jsou zejména: uvedení 

firmy a sídla společnosti, nominální hodnota, forma akcie; u akcie na jméno pak firma a 

sídlo společnosti, jméno akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise 

akcie, datum emise. Listinné akcie musí kromě výše uvedeného obsahovat ještě i 

                                                        
 
11 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.193-194. 
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číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, oprávněných jménem 

společnosti jednat a to k datu emise.12 

 

Z pohledu této diplomové práce je však podstatné, že akcie jsou velice rozšířené jako 

obchodní aktivum, poměrně rizikové z pohledu investora, je možno je obchodovat na 

primárním trhu (přímo od emitenta) i sekundárním trhu (následné obchodování mezi 

dalšími subjekty, napomáhá k určení tržní hodnoty akcie), jsou obchodovatelné 

prostřednictvím burzy cenných papírů (u nás Burza cenných papírů Praha, zahraniční 

např. NYSE New York Stock Exchange) a mimoburzovních licencovaných trhů (český 

RM-Systém, zahraniční NASDAQ), na kterých jsou tržní ceny stanovovány pomocí 

nabídky a poptávky.13 Investor z České republiky má možnost aktivně se zúčastnit 

obchodování na burze prostřednictvím mnohých zprostředkovatelů (např. Brokerjet 

České spořitelny, Fio burzovní společnost a.s., zahraniční Saxo Bank, Interactive 

Brokers atd.). Na burzu také vstupují institucionální investoři, jako banky, fondy a 

ostatní subjekty s právem vstupu na burzu. Akcie poskytují možnosti příjmu formou 

dividend a rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, při tzv. krátkém (prázdném, short 

sale) prodeji pak rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. 

1.1.3.2 Zatímní listy 

Podobně jako u akcií je vymezení pojmu zatímní list obsažena v ObchZ. Ten ho 

charakterizuje jako cenný papír na řad, který společnost vydá, “pokud upisovatel 

nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního 

rejstříku.“ Zatímní list nahrazuje upisovateli všechny jím upsané a nesplacené akcie 

jednoho druhu. Pro případ, že vlastník zatímního listu jej převede ještě před splacením 

emisního kurzu na jinou osobu, nezbavuje se povinnosti ručit za splacení zbytku 

emisního kurzu. Po splacení emisního kurzu je představenstvo povinno vyzvat bet 

zbytečného odkladu akcionáře k výměně zatímního listu za akcie. K převodu akcií ze 

zatímního listu dochází rubopisem a odevzdáním. 

 

Zatímní list musí podle ObchZ obsahovat: označení „zatímní list“, firmu, sídlo a výši 

základního kapitálu společnosti, firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště 

                                                        
 
12 Zákon č.513/1991 Sb. §155 odst.3. 
13 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.54-58. 
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vlastníka zatímního listu, jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot 

upsaných nesplacených akcií, počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje a 

v neposlední řadě také lhůty pro splácení emisního kursu, datum emise zatímního listu a 

podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti 

jednat. 14 Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do doby 

stanovené stanovami společnosti, nejpozději do jednoho roku od vzniku. 

1.1.3.3 Poukázky na akcie 

Náležitosti poukázky na akcie vymezuje ObchZ v §204b. Jde o majetkový cenný papír 

na doručitele. Je vydáván v případě, když společnost zvyšuje základní kapitál upsáním 

nových akcií, jejichž převoditelnost není omezena, upisovatel zcela splatil emisní kurz 

akcie a o vydání poukázek na akcie rozhodla valná hromada. Poukázky na akcie mohou 

mít listinnou nebo zaknihovanou podobu. 

 

Náležitosti poukázky na akcie jsou zejména označení, že se jedná o poukázku na akcie, 

firma a sídlo společnosti, druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které 

lze na jejím základě nabýt. Dále částka, kterou upisovatel splatil, a informace o datu, 

kdy bylo splaceno. Listinná podoba poukázky na akcie musí obsahovat i datum emise a 

podpis členů představenstva.15 

1.1.3.4 Podílové listy 

Posledním majetkovým cenným papírem definovaným zákonem č.591/1992 Sb., o 

cenných papírech, ve platném znění, je podílový list. Podílový list jako cenný papír 

představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu. Problematiku podílových 

listů zpracovává zákon č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, v platném znění. Podílový list může být vystaven na doručitele nebo na jméno. 

Podílový fond prostřednictvím vydávání podílových listů shromažďuje finanční 

prostředky k samotné činnosti. 

 

                                                        
 
14 Zákon č.513/1991 Sb. §176 odst.1,3. 
15 Zákon č.513/1991 Sb. §204b odst.1-9. 
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Každý z podílníků podílového fondu má práva na podíl na majetku, na výnosy, má 

právo na to, aby od něj společnost zpětně odkoupila podílové listy za situace, kdy se 

rozhodne ukončit svoji účast v otevřeném podílovém fondu.16 

 

Náležitosti podílového listu jsou název podílového fondu, jmenovitou hodnotu 

podílového listu, údaj o formě podílového listu, datum vydání nebo emise podílového 

listu. U listinné podoby je vyžadováno číselné označení podílového listu, podpisy 

oprávněných osob a u podílového listu na jméno též jméno prvního podílníka.17 Úhrada 

za podílový list může být provedena pouze v peněžitém plnění. 

1.1.3.5 Dluhopisy 

Dluhopisy jsou cenné papíry úvěrového charakteru, které v sobě nesou práva majitelů 

na splacení dlužné částky ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu v okamžiku jeho 

splatnosti a povinnost emitenta toto právo uspokojit.18 Dluhopisy tak představují cenný 

papír vydaný emitentem z důvodů získání peněžních prostředků, je taktéž 

obchodovatelný na mnohých sekundárních burzovních trzích. Dluhopisy jsou 

emitovány např. vládami, bankami, velkými korporacemi a jinými subjekty. 

S dluhopisy je možno obchodovat na primárních, sekundárních, veřejných i neveřejných 

trzích. Možný příjem plynoucí z dluhopisu spočívá v inkasu úroku za zapůjčení částky 

v jmenovité hodnotě dluhopisu (kupón), v případě obchodovatelných dluhopisů pak 

rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebo také rozdíl mezi nominální a prodejní cenou, 

stanovenou kurzem na promptním trhu.19 

 

Dluhopisy jsou upraveny zákonem č.190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění. 

Forma dluhopisu být na jméno, na řad i na doručitele. Pokud je dluhopis vystaven na 

jméno, pak je ze zákona převoditelný rubopisem a předáním. Dluhopis může být v 

listinné nebo zaknihované podobě. Náležitosti dluhopisu upravuje §6, zákona 

č.190/2004 Sb., o dluhopisech, jejich výčet je ale pro účely této diplomové práce 

nedůležitý. 

 

                                                        
 
16 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.46. 
17 Zákon č.248/1992 Sb., §11 odst.3. 
18 STROUHAL, J a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.165. 
19 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.365-366. 
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Dluhopisů existuje celosvětově desítky druhů, nejzákladnější dluhopisy uvádím níže: 

• prioritní dluhopisy (nesou přednostní právo na upsání nově vydaných akcií 

emitenta, v okamžiku splatnosti dluhopisu),  

• vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy (nesou právo požadovat jejich výměnu za 

akcie emitenta nebo jiné dluhopisy), 

• zaměstnanecké dluhopisy (vydávané emitenty pouze svým zaměstnancům), 

• hypoteční zástavní listy (jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů), 

• podřízené dluhopisy (pohledávky s nimi spojené jsou v případě insolvenčního 

řízení uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek), 

• sběrné dluhopisy (souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise), 

• „svlečené“ (naked) dluhopisy (samotná jistina a kupónová část představující 

pravidelné platby jsou oddělené samostatné dluhopisy). 

 

Další možné typy jsou státní dluhopisy (nejméně rizikové), komunální, bankovní, 

podnikové, diskontované (bezkuponové, výnos je rozdíl mezi nominální hodnotou a 

pořizovací cenou), kupónové (investor má právo na inkaso pravidelných kuponových 

plateb).20  

1.1.3.6 Investiční kupóny 

Investiční kupóny jsou cennými papíry vázanými na jméno, během privatizace 

národního hospodářství v 90. letech sloužily jako oprávnění k nákupu akcií určených 

k prodeji za investiční kupóny, byly nepřevoditelné. Byly součástí tzv. kupónové 

privatizace, kdy si občan zaregistroval kupónovou knížku s investičními body, které 

následně využíval při nákupu akcií v jednotlivých vlnách privatizace. Dnes mají už jen 

evidenční význam, při obchodování s investičními instrumenty se s nimi v praxi nelze 

setkat. 

1.1.3.7 Kupóny 

Kupóny jsou cenné papíry vázané na jiný cenný papír, nejčastěji dluhopis, ale i akcii, 

zatímní list nebo podílový list, lze je však vydávat odděleně od tohoto cenného papíru 

jako cenný papír na doručitele, který slouží pro uplatnění práva na výnos z těchto 

                                                        
 
20 STROUHAL, J a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.165. 
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cenných papírů. Kupóny jsou vydávány v kupónovém archu a součástí může být i tzv. 

talon, z něhož plyne právo na vydání nového kupónového archu po vyplacení všech 

kupónů ve stávajícím. Talon není cenným papírem. 

 

Náležitosti kupónů dle zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění 

jsou druh, emitent a číselné označení cenného papíru, k němuž byl vydán, s výjimkou 

číselného označení zaknihovaného cenného papíru, výše výnosu nebo způsobu jeho 

určení, datum a místo uplatnění práva na výnos.21 

1.1.3.8 Opční listy 

Opční list může být vydán akciovou společností jako cenný papír na doručitele, který 

nese právo, ale nikoli povinnost, na upsání nově emitovaných akcií nebo prioritních či 

vyměnitelných dluhopisů, tyto cenné papíry se stávají tzv. podkladovým aktivem pro 

opční list.22 Hlavním účelem opčních listů je zaručit, že jejich držitel bude moci 

v budoucnu zakoupit stanovený počet akcií nebo dluhopisů společnosti za stanovený 

kurz. ObchZ v §217a upravuje oblast opčních listů. 

 

Investor může realizovat zisk nebo ztrátu z opčního listu dvojím způsobem, vždy je 

však výsledek závislý na vývoji ceny podkladového aktiva. Zisk z kupního opčního listu 

se zrealizuje v případě, že tržní cena podkladového aktiva bude v době splatnosti vyšší 

než cena stanovená na základě opčního listu. Ztrátou v opačném případě bude pouze 

kupní cena opčního listu, protože investor pravděpodobně nechá opční list propadnout, 

když cena bude na trhu nižší, než cena garantovaná opčním listem. V případě 

prodejního opčního listu se pak zisk zrealizuje v případě, když držitel opčního listu 

bude mít právo prodat určité množství podkladového aktiva za cenu vyšší, než je tržní. 

V opačném případě bude ztrátou opět pouze pořizovací cena opčního listu. Opční listy 

se na rozdíl od opcí obchodují mimoburzovně, proto i podmínky transakce mohou být 

stanoveny různorodě. 

 

K náležitostem opčního listu patří dle ObchZ firma a sídlo společnosti, kolik akcií a 

jakého druhu, formy a podoby, či kolik vyměnitelných anebo prioritních dluhopisů 

                                                        
 
21 Zákon č.592/1992 Sb., §12. 
22 STROUHAL, J. Deriváty v účetnictví podnikatelů. 2005, s.42. 
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společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat. Poté je nutné 

uvést dobu a místo pro uplatnění přednostního práva, emisní kurs akcií nebo dluhopisů, 

k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob jeho určení, údaj o tom, že zní na 

doručitele.23 

1.1.3.9 Směnky 

Směnky upravuje zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve platném znění. 

Směnku lze definovat jako cenný papír ztělesňující jednostranný bezpodmínečný 

písemný slib či příkaz k bezvýhradné výplatě peněz, poskytuje tedy majiteli směnky 

právo vyžadovat ve stanovené lhůtě úhradu peněžní částky uvedené na směnce. Jde o 

nejrozšířenější obchodní úvěrový instrument. Vyvinul se z dlužního úpisu, později se 

objevila i možnost vydávat cizí směnky. Směnka může být navíc zaručena tzv. 

směnečným rukojemstvím, kdy se rukojmí zavazuje v případě neplacení dlužníka 

zaplatit směnečnou částku a poté nabývá směnečných práv proti tomu, za něhož se 

zaručil. 24 

 

Směnky jsou rozlišeny do několika kategorií. Podle osoby dlužníka jsou směnky 

odlišeny na směnku cizí a směnku vlastní.25 Dále rozlišujeme směnky platební a 

zajišťovací. 

1.1.3.10 Šeky 

Zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění, upravuje i oblast 

šeků. Šek je cenný papír obsahující bezpodmínečný písemný příkaz adresovaný osobě, 

u níž má výstavce šeku pohledávku, aby zaplatila finanční obnos (pohledávku) osobě, 

která předloží šek (doručiteli) nebo která je na šeku uvedena. Je to další nástroj 

platebního styku, požívá se pro hotovostní i bezhotovostní platby, pro obchodní i 

soukromé účely. Při proplácení šeků platí legitimační povinnost, tedy osoba nechávající 

proplatit se šek musí prokázat svoji totožnost. 

 

Šek má mnoho společných charakteristik se směnkou, je však jednodušší co se týče 

manipulace s ním. Nemá přímého dlužníka, je snadno převoditelný mezi osobami, je 

                                                        
 
23 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.52. 
24 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.48. 
25 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.83. 
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vždy splatný na viděnou. Směnky jsou určené k oběhu a vyjadřují pohledávku majitele 

vůči výstavci šeku. Šek však kromě vystavení na vlastní řad výstavce může být 

vystaven i na účet třetí osoby. V případě takto vystaveného šeku ho lze převést pouze ve 

formě a s účinky postupu (tzv. cese), jinak lze šek převádět rubopisem.26 

1.1.3.11 Ostatní cenné papíry 

Náložný list je obchodovatelný cenný papír, který vydáván v případě přepravy nákladu 

dopravcem, je definován smlouvou o přepravě věci (§610-629 ObchZ). Tímto 

kontraktem se dopravce zavazuje odesílateli, že předmět dopravy přepraví z místa 

odeslání do místa určení a odesílatel mu za to uhradí přepravné. S náložní listinou je 

spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky. Dopravce zásilku vydá pouze 

oprávněné osobě uvedené na náložném listu a to pokud mu tato oprávněná osoba 

náložný list předloží a potvrdí převzetí zásilky. 

 

Skladištní list je cenný papír, který může být vydán skladovatelem jako potvrzení o 

převzetí věci ke skladování na základě smlouvy o skladování (§527-535 ObchZ), na 

základě skladištního listu pak vzniká právo požadovat vydání skladované věci. 

Skladištní list může být vydán na doručitele a na jméno. Pokud zní na jméno, je 

skladovatel povinen vydat zboží osobě, která je uvedená ve skladištním listě. Tento 

skladištní list je možné převádět rubopisem na jiné osoby. Na základě skladištního listu 

znějícího na doručitele je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která takový list 

předloží. Pokud však není ve skladištním listě uvedeno jméno osoby, na jejíž řad je 

vydán, má se automaticky za to, že je vystavený na řad. 

 

Zemědělské skladní listy jsou cenné papíry, představující vlastnické právo ke zboží 

uskladněnému v zemědělském veřejném skladě. Zemědělským veřejným skladem se 

rozumí podle zákona objekt provozovatele, do něhož je přijímáno zboží do hromadné i 

individuální úschovy odděleně od zboží provozovatele skladu. 

1.1.4 Investiční nástroje 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole 1.1.3, obsah pojmu cenný papír vymezuje 

zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, ovšem obsahově 
                                                        
 
26 Zákon č.191/1950 Sb., §14. 
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nezaznamenává všechny možné instrumenty, do kterých může investor dnes vložit 

finanční prostředky, proto musíme rozšířit pojmy ještě o termín investiční nástroj. 

Investiční nástroje definuje zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 

znění p.p., patří mezi ně rozličné finanční instrumenty. V některých faktech se tento 

zákon shoduje se zákonem č.591/1992 Sb., ale přidává zejména v současnosti rozšířené 

termínované instrumenty. 

 

1.1.4.1  Investiční cenné papíry 

Investiční cenné papíry jsou zřejmě největší skupinou obchodovatelných aktiv. Zákon u 

č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, definuje v §3 odst. 2 

investiční cenné papíry následujícím způsobem. 

Investičními cennými papíry jsou zejména 

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné 

právnické osobě, 

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, 

c) cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b), 

d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů 

uvedených v písmenech a) a b), 

e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je 

určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, 

úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených 

ukazatelů.27 

 

Investičními cennými papíry jsou akcie, dluhopisy a cenné papíry vztahující se 

k nějakému podkladovému aktivu. 

 

1.1.4.2 Cenné papíry kolektivního investování 

Mezi nejrozšířenější cenné papíry kolektivního investování náleží akcie investičních 

fondů a podílové listy podílových fondů spravovaných investiční společností. Jejich 

rozdílem je odlišná právní forma. Zatímco investiční fond je akciová společnost 
                                                        
 
27Zákon č.256/2004 Sb. §3 odst.1. 
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zapisovaná povinně do obchodního rejstříku, pak podílový fond je pouze soubor 

investic ve formě nejčastěji finančních aktiv spravovaných investiční společností ve 

prospěch podílníků. Podílový list je cenný papír, který představuje část vlastnictví 

podílníka na majetku zařazeném v podílovém fondu. V České republice je možno dle 

zákona založit investiční a podílové fond pouze na dobu 10 let, po uplynutí této doby 

jsou rozpuštěny.28 

 

1.1.4.3 Opce 

Opce jsou investiční nástroje, které mohou být využity ke spekulativním nebo 

zajišťovacím účelům. Opce dává majiteli právo koupit (v případě kupní-call opce), nebo 

prodat (v případě prodejní-put opce) k určitému sjednanému datu v budoucnosti 

podkladové aktivum za předem stanovenou cenu.29 Cena, kterou kupující zaplatí za opci, 

představuje opční prémii. Opční prémie je v porovnání s cenou podkladového aktiva 

velmi malá, takže investor ovládá díky značné finanční páce hodnotu několikanásobně 

vyšší. Se zkracující se dobou do  termínu expirace opce se její hodnota mění v závislosti 

na vývoji ceny podkladového aktiva. Vlastník opce má v době expirace právo opci 

uplatnit, může ji však v případě pro něj nevýhodného vývoje ceny podkladového aktiva 

nechat vypršet, ztráta pro něho bude ve výši zaplacené opční prémie. Protistrana 

(vypisovatel opce) od kupujícího obdržela opční prémii (tedy jistý příjem), má však 

povinnost dodat kupujícímu (prodat či koupit - podle typu opce) dohodnuté podkladové 

aktivum. S opcemi je možno obchodovat na specializovaných opčních burzách nebo 

smluvně mimo burzy přímo mezi jednotlivými stranami.. Pro spekulativní účely jsou 

opce vhodné, protože umožňují dosáhnout zisku i za situace, kdy se cena podkladového 

aktiva nemění.30 Příjmy z obchodování s opcemi patří rozdíl mezi nákupní a prodejní 

cenou opční prémie, pro vypisovatele opcí pak zaplacená opční prémie. 

 

1.1.4.4 Futures  

Futures kontrakty je termínovaný investiční nástroj. O. Rejnuš (2008) na toto téma 

uvádí: „Kontrakty typu futures představují standardizované burzovní obchody 

                                                        
 
28 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.482-484. 
29 JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2010, s. 437. 
30 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.454-455. 
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uzavírané na speciálních termínovaných burzách, jejichž prostřednictvím jsou příslušná 

podkladová aktiva obchodována vždy k pevným, burzovními pravidly předem určeným 

termínům vypořádání.“31 

 
Futures kontrakty lze uzavírat za účelem spekulace na vzestup kurzu (tzv. 

dlouhá/long/býčí pozice) i na pokles kurzu (tzv. krátká/short/medvědí pozice) 

podkladového aktiva. Spekulace na pokles proběhne tak, že investor svoji pozici 

neotevře koupí futures kontraktu, ale jeho prodejem, a pozici následně uzavře koupí 

jiného futures kontraktu na stejné podkladové aktivum. Naprostá většina futures 

kontraktů se likviduje před expirací kontraktu.32 

 

Podkladovým aktivem futures kontraktů může být kurzu nebo hodnota cenných papírů, 

měnových kurzům, komodit, úrokových měr, finančních indexů, derivátů a k mnohých 

dalších podkladových aktiv. U futures kontraktů stejně jako v případě opcí působí 

značná finanční páka (tzv. leverage), která vzniká tím, že při otevření pozice 

zprostředkovatel obchodu (broker) zablokuje pouze zálohu (tzv. margin), se kterým 

investor ovládá změny v tržních cenách celé hodnoty podkladového aktiva kontraktu, 

která může být až 95-krát vyšší než samotná hodnota futures kontraktu. 

 

Zisk z obchodu s futures kontrakty vznikne z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou 

v případě dlouhé pozice nebo rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou v případě krátké 

pozice. 

 

1.1.4.5 Forwardy 

Forwardy představují pevné termínové kontrakty, jejichž hodnota se váže k určitému 

podkladovému aktivu s datem vypořádání v budoucnosti. Princip je obdobný jako 

v případě futures kontaktů s tím rozdílem, že forwardy se obchodují mimoburzovně, 

pouze na základě smluvního ujednání, takže jeho podmínky stejně jako podoba 

                                                        
 
31 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.439. 
32 JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2010, s. 241. 
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podkladového aktiva nejsou standardizované, zakládají se na podmínkách smlouvy 

mezi smluvními stranami.33 

 

1.1.4.6 Swapy 

Swap představuje mimoburzovní termínový kontrakt, během jehož trvání se ve více 

okamžicích v budoucnosti vypořádají (výměnou, dodáním) podkladová aktiva (měny, 

akcie, komodity a jiné). Dvě smluvní strany se zavazují v rámci swapového kontraktu 

vyměnit si určité nástroje za smluvně stanovených podmínek. Nejrozšířenějšími swapy 

jsou úrokový swap, akciový swap, komoditní swap, devizový swap, kreditní swap a 

měnový swap.34 Swapy jsou nástroje nejčastěji využívané finančními institucemi, pro 

podnikatelské subjekty plní nejčastěji úlohu zajišťovacího nástroje. V praxi se vyskytují 

dva základní druhy úrokových swapů, a to swap na výměnu pevných a variabilních 

úrokových plateb a swap na výměnu odlišně stanovených variabilních úrokových 

plateb. V případě úrokového swapu dojde k určitým datům k výměnám fixní úrokové 

platby a pohyblivé úrokové platby, a to ve stejné měně. Fixní úrokovou sazbu, tzv. 

swapovou sazbu, určují nejčastěji banky, které ji odvozují od mezibankovních 

úrokových sazeb jako LIBOR či PRIBOR. U swapu s variabilními sazbami si dvě 

strany vymění odlišně stanovené úrokové platby.35  

                                                        
 
33 STROUHAL, J. Deriváty v účetnictví podnikatelů. 2005, s.2. 
34 JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2010, s. 321. 
35 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 2008, s.451. 
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1.2 Úvod do účetní legislativy a představení platných standardů pro 
vykazování cenných papírů a finančních derivátů 

V následující kapitole rozeberu všechny právní dokumenty nutné pro následnou analýzu 

rozdílů ve vykazování cenných papírů a finančních derivátů včetně důvodu pro jejich 

vzájemné porovnání, kterým je zejména potřeba harmonizace jednotlivých účetních 

systémů kvůli neporovnatelnosti účetních dat způsobenou rozdíly mezi jednotlivými 

národními úpravami účetnictví, které způsobil jejich odlišný historický a ekonomický 

vývoj.36 

 

Harmonizace mezinárodního účetnictví 

Pod pojmem harmonizace se rozumí postupné přibližování obecných účetních zásad a 

postupů používaných v různých státech světa.37 Potřeba harmonizace mezinárodního 

účetnictví vznikla zejména z důvodů globalizace všech ekonomických aktivit v rámci 

celého světa, kdy jednotliví uživatelé informací z účetní dokumentace potřebují 

srovnatelné účetní postupy a výstupy pro kvalifikovaná rozhodnutí a ohodnocení 

finančního zdraví jednotlivých podniků. Z tohoto důvodu probíhá zejména od počátku 

90. let minulého století snaha o postupné sjednocování účetních systémů. 

 

V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace: 

• Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS;38 

• Direktivy Evropské unie (zejména 4. a 7. směrnice); 

• Národní účetní standardy USA – US GAAP.39 

 

K těmto třem hlavním proudům se pak samozřejmě v rámci harmonizace přidávají 

jednotlivé národní účetní úpravy jednotlivých států. 

 

Potřeba harmonizovat účetnictví mezi jednotlivými národními účetními úpravami a 

nadnárodními předpisy je v oblasti cenných papírů a finančních derivátů možná ještě 

                                                        
 
36 HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. 2007, s.155. 
37 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept. 2003, s.2. 
38 IFRS – International Financial Reporting Standards 
39 US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 
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důležitější než v jiných oblastech, největší objemy realizovaných obchodů s cennými 

papíry a finančními deriváty se realizují na zahraničních trzích, za nimiž ten český 

kapitálový trh v možnostech značně zaostává. 

1.2.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví40 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví začaly vznikat v sedmdesátých letech 

20.století, kdy byl založen Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních výkazů (IASC), 

jako nezávislá soukromá profesní organizace vzniklá na základě dohody profesních 

účetních institucí z 10 zemí světa. Tato instituce přetrvala až do roku 2001, kdy byla 

přeměněna v nadaci IASCF.41  

 

Správci této nadace jmenují členy Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB – 

International Accounting Standards Board), která je až do současnosti odpovědná za 

tvorbu platných standardů účetního výkaznictví. Standardy vytvořené před zahájením 

činnosti IASB nesou označení Mezinárodní účetní standardy (IAS – International 

Accounting Standards), po zahájení činnosti IASB však zůstávají v platnosti, nově 

vytvořen standardy už nesou zkratku IFRS (International Financial Reporting 

Standards). Kromě těchto standardů jsou Výborem pro interpretace spadajícím pod  

 

Obrázek 1:  Základní pohled na vykazování dle IFRS. 

 
Zdroj: STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.18. 

 
                                                        
 
40 Zpracováno dle: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.5-8. 
41 International Accounting Standards Comitee Foundation, od 1.7.2010 byl název změněn na IFRS Foundation (Nadace IFRS). 
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Principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
 
Celý účetní systém IFRS je založen na obecných principech vedení účetnictví: 

• akruální báze – výsledky všech transakcí jsou předmětem uznání v době, kdy 

nastanou, nikoli v době přijetí peněz či jejich ekvivalentů, 

• trvání podniku – předpoklad kontinuálního pokračování činnosti podniku 

v dohledné budoucnosti bez významných omezení, 

• srozumitelnosti, 

• relevance, 

• spolehlivosti, 

• srovnatelnosti, 

• pravdivého a věrného zobrazení.42 

 

Účetní systém, tak, jak ho definují standardy IFRS, je určen primárně pro ohodnocení 

finanční pozice účetní jednotky v nejvěrnějším pojetí, proto je rozhodující věcná náplň 

účetní závěrky, tj. zveřejnění účetních informací, proto se standardy IFRS nezabývají, 

jakým způsobem se k daným informacím dospěje, neurčují způsoby vedení účetních 

knih ani účetní osnovy, nestanovují účetní souvztažnosti a nepopisují účetní zobrazení 

ekonomických operací v podniku. Tímto se mezinárodní účetní výkaznictví podstatně 

odlišuje od českého pojetí, které je zaměřeno zejména na vedení běžného účetnictví. 

 

Nad všemi standardy je postaven Koncepční rámec finančního výkaznictví, který 

definuje účetní zásady, předpoklady a prvky účetní závěrky, kritéria pro uznání a 

vyjádření těchto prvků v účetní závěrce a výchozí báze pro jejich ocenění. Dále 

vymezuje cíl účetní závěrky, kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, obsah a způsob 

rozpoznání prvků obsažených v účetní závěrce, koncepty oceňování, pojetí a uchování 

kapitálu a v poslední řadě samotný účel koncepčního rámce a informační potřeby 

uživatelů účetní závěrky.43 

 

Mezinárodní účetní standardy jsou po rozhodnutí Evropské komise v roce 2000 hlavním 

nástrojem regulace evropského účetnictví, který tak smysluplně začal nahrazovat 
                                                        
 
42 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept. 2003, s. 38-47. 
43 FICBAUER, D., FICBAUER J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2010, s. 39. 
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směrnice Rady EHS v oblasti účetnictví. Na základě rozhodnutí Rady EHS č.1606/2002 

byla stanovena povinnost pro všechny společnosti kótované na evropských burzách 

sestavovat své konsolidované účetní uzávěrky v souladu s IFRS s nejpozdějším 

zavedením k 1.1.2005.44 

 

Česká účetní legislativa na tento trend zareagovala zavedením povinného sestavování 

účetní závěrky v souladu s IFRS do zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění, pro společnosti emitující cenné papíry na veřejném trhu cenných papírů 

registrovaným v Evropské unii (včetně Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému) 

v účinnosti od 1. ledna 2004.45 

 

Od 1. ledna 2011 mohou účetní jednotky, které podléhají konsolidaci s celkem 

(mateřskou společností) využívající možnosti konsolidace v souladu s IFRS, sestavovat 

i svoji samostatnou účetní závěrku a účtovat v rámci IFRS, a to za předpokladu, že je 

vysoce pravděpodobné, že k rozvahovému dni budou tvořit konsolidační celek. 

Možnost vést účetnictví podle IFRS v českém prostředí tak zůstává odepřeno 

společnostem, které nevytvářejí konsolidační celek a nemají cenné papíry kótované na 

burze v rámci EU.46  

 

Všechny tyto změny vedou k podstatnému cíli, kterým je celosvětová srovnatelnost 

účetních dat, vyšší důvěryhodnosti zahraničních společností na domácích kapitálových 

trzích či jednoduššímu přístupu na zahraniční kapitálové trhy. 

1.2.2 Mezinárodní standardy zabývající se vykazováním finančních nástrojů 

Problematika vykazování cenných papírů a finančních derivátů je značně složitá, v 

současnosti ji zpracovávají celkem čtyři standardy komplexně a z několika dalších se 

čerpá pro správné zachycení. Přibližně 18 % všech textů IFRS a nepočítaně 

souvisejících instrukcí se věnuje finančním nástrojům, což je v porovnání s mnohem 

častěji vykazovanými položkami jako výroba a hmotný majetek (dohromady 3 % textu) 

                                                        
 
44 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.1. 
45 Zákon č.563/1991 Sb. §23a. 
46 Deloitte: Účetní zpravodaj 11/2010. [online]. 2010 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Accounting%20News/ucetni_zpravodaj_1011.pdf 
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nebo výnosy (1,2 % textu) výrazně více v poměru, kolik účetních jednotek se musí 

účtováním finančních nástrojů zabývat.47 

 

IAS 32 Financial instruments: Presentation48  
(Finanční nástroje: vykazování) 

IAS 32 byl poprvé vydán v roce 1995, poslední platná novelizace je z října 2009. 

Původní požadavky na zveřejňování a sestavení účetních výkazů v současnosti převzal 

standard IFRS 7, standard nyní řeší vykazování finančních nástrojů jako závazků nebo 

kapitálových nástrojů, dále zápočty finančních aktiv a závazků. 

 

Finanční aktivum a závazek lze započíst a v rozvaze uvádět v čisté hodnotě pouze 

tehdy, pokud účetní jednotka: 

• má právně vymahatelný nárok vykázané částky kompenzovat, 

• má v úmyslu buď příslušné aktivum a závazek vypořádat v čisté výši anebo 

realizovat příslušné aktivum a současně tak vypořádat příslušný závazek.49 

 

IAS 39 Financial instruments: Recognition and Measurement 
(Finanční nástroje: účtování a oceňování) 

IAS 39 byl poprvé vydán v roce 1998, poslední novela je z října 2010. Standard se 

zabývá zejména klasifikací a oceňováním jednotlivých finančních nástrojů, s výjimkami 

tam specifikovanými, které se ovšem netýkají předmětu této práce. Dále se tento 

standard zabývá problematikou vložených derivátů (Embeed derivatives), což je derivát 

spjatý s nějakou nederivátovou smlouvou, ve které vložený derivát mění měnové toky 

vyplývající ze smlouvy, nesmí být samostatně oddělitelný a převoditelný na třetí 

stranu.50 

 

Tento standard je odbornou veřejností kritizován za zbytečnou složitost a 

nejednoznačnost, proto je postupně nahrazován standardem IFRS 9. V současnosti je 

však volba použití ustanovení IAS 39 nebo IFRS 9 plně v kompetenci účetní jednotky. 

 

                                                        
 
47 MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. 2009, s. 158. 
48 Zpracováno dle: FICBAUER, D., FICBAUER, J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2010, s. 108. 
49 Kolektiv pracovníků společnosti Deloitte. IFRS do kapsy. 2010, s.109. 
50 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.193. 
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IFRS 7 Financial instruments: Disclosures51  
(Finanční nástroje: zveřejňování) 

Tento standard byl poprvé plošně uplatněn 1. ledna 2007, dřívější aplikace byla možná. 

Vzhledem k tomu, že se tento standard zabývá zveřejňováním finančních nástrojů 

zachycených účetní jednotku, je z hlediska konečného uživatele finančních výkazů 

možná ten nejpodstatnější. Tento standard je platný pro všechny účetní jednotky.52 

 

IFRS stanovují povinnost zveřejnit: 

• Informace o významných finančních nástrojích z hlediska jejich vlivu na 

finanční pozici a finanční výkonnost účetní jednotky; 

• Informace ohledně povahy, charakteru a míry rizik, které tyto nástroje zahrnují 

včetně uvedení způsobu řízení těchto rizik účetní jednotkou.53 

 

IFRS 7 vyžaduje prezentovat charakter a rozsah rizik, kterým konkrétní podnik 

v souvislosti s držbou finančních nástrojů čelí a také způsob řízení těchto rizik, přičemž 

šíře prezentovaných dat se odvíjí od objemu finančních nástrojů, kterými účetní 

jednotka disponuje a také dle závažnosti rizik, kterým může podléhat.54 

 

Standard definuje podrobnější členění těchto informací, výjimky z tohoto zveřejňování, 

dále stanovuje, kde se dané informace musí objevit, tedy podle klasifikace finančního 

nástroje buď přímo ve výkazu o finanční pozici (dříve rozvaze, týká se informací o 

přítomnosti finančního nástroje v účetnictví), ve výkazu o úplném výsledku (dříve 

výkaz zisků a ztrát, týká se zveřejňování možných rizik) nebo v příloze. 

 

IFRS 9 Financial Instruments 
(Finanční nástroje) 

IFRS 9 je standardem zabývajícím se klasifikací a oceňováním pouze finančních aktiv, 

klasifikace finančních závazků zůstala ve stejné podobě jako v IAS 39, který má 

postupně nahradit. IFRS 9 oproti IAS 39 podstatně zjednodušuje klasifikaci finančních 

                                                        
 
51 Zpracováno dle: FICBAUER, D., FICBAUER, J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2010, s. 62. 
52 ŠRÁMKOVÁ, A. a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.254. 
53 Kolektiv pracovníků společnosti Deloitte. IFRS do kapsy. 2010, s.57. 
54 HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. 2007, s. 66. 
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aktiv, které nyní dělí na dluhové a kapitálové nástroje. IFRS 9 ještě není plně dokončen, 

jeho části jsou dokončovány a vydávány po částech. Původně měl plně vstoupit 

v platnost k 1.1.2013, jeho plná implementace však byla nakonec odložena až na 

1.1.2015. 

 

Vývoj IFRS 9 probíhá ve třech fázích: 

1. Klasifikace a oceňování finančních aktiv a závazků (plně dokončeno v říjnu 

2010). 

2. Snížení hodnoty finančních nástrojů (znehodnocení – Impairment, doplnění 

v lednu 2011). 

3. Zajišťovací účetnictví (vydáno v prosinci 2010).55 

 

V současné době mohou účetní jednotky aplikovat jak IAS 39, tak i dokončené části 

samotného standardu IFRS 9.56 

 

Výše uvedené standardy se zaměřují na vykazování nejenom cenných papírů a 

finančních derivátů, ale také na vykazování peněz, úvěrů, pohledávek a závazků. Jelikož 

však o zachycování některých druhů finančních nástrojů pojednávají i jiné standardy 

než IFRS 9 a 7, případně IAS 32 a 39, bylo nutno stanovit výjimky. Účetní jednotka 

tedy aplikuje pojednávané standardy na všechny typy finančních nástrojů s výjimkou: 

• podílů v dceřiných, přidružených a společných podnicích (viz IAS 27 – 

Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, IAS 28 – Investice do 

přidružených podniků, IAS 31 – Účasti ve společném podnikání), 

• práv a povinností vyplývajících z plánů zaměstnaneckých požitků (viz IAS 19 – 

Zaměstnanecké požitky); 

• pojistných smluv (viz IFRS 4 – Pojistné smlouvy), 

• finančních nástrojů, smluv a závazků vyplývajících z úhrad vázaných na akcie 

(viz IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie), 

                                                        
 
55 DVOŔÁK, V. IFRS 9 - klasifikace a ocenění. [online]. 2010 [cit. 2011-04-26] Dostupné z : 
http://www.kpmg.com/cz/cs/issuesandinsights/articlespublications/factsheets/stranky/kpmg_ias-39-replacement-project.aspx 
56 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.191. 
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• práv a závazků vyplývajících z leasingu (viz IAS 17 – Leasingy), kromě 

ustanovení o odúčtování a snížení hodnoty pohledávek u pronajímatele a 

závazků u nájemce, 

• finančních nástrojů splňujících definici kapitálového nástroje u emitenta těchto 

nástrojů, 

• smluv o podmíněné úhradě při podnikové kombinaci, jejichž předmětem je 

nákup nebo prodej podniku k budoucímu datu, 

• úvěrových příslibů, některé však standardu IAS 39 podléhají.57 

 

Podrobnější prvky jednotlivých standardů budou rozebrány v druhé části mé diplomové 

práce, která se zabývá analýzou rozdílů mezi mezinárodními účetními standardy a 

českou úpravou. 

1.2.3 Česká účetní legislativa zabývající se problematikou finančních nástrojů 

Český účetní systém je založen na velmi podobných principech jako systém 

mezinárodního účetnictví IFRS, tedy akruální bázi, předpokladu trvání podniku a 

věrného a poctivého zobrazení, i kvalitativních požadavcích na srozumitelnost, 

relevanci a spolehlivost,58 ale jeho samotné pojetí je od toho stanoveného standardy 

IFRS odlišné. Jeho uživateli jsou totiž kromě investorů a managementu účetní jednotky 

také státní orgány, proto je český účetní systém úzce spjat s daňovými zákony a slouží 

zejména ke stanovení daňové povinnosti. Účetní jednotky jsou přirozeně vystaveny 

tlaku na její minimalizaci, proto v mnoha případech dochází ke zkreslení věrného a 

pravdivého obrazu účetnictví, z něhož pak vychází nerelevantní informace pro všechny 

uživatele. 

 

Vedení účetnictví vyžaduje pro české podniky ObchZ, samotný zákon č.563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění (dále jen ZÚ), stanovuje rozsah a povinnosti pro uplatnění 

účetnictví v praxi. 

 

 

 
                                                        
 
57 ŠRÁMKOVÁ, A. a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.229. 
58 STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.18-19. 
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ZÚ účetním jednotkám stanovuje: 

• vymezení účetní jednotky, předmět účetnictví a účetní období, 

• rozsah a způsob vedení účetnictví, 

• účetní doklady, účetní knihy, účetní zápisy a závaznou směrnou osnovu, 

• účetní závěrku, její obsah a položky, informace ke zveřejnění, 

• pravidla pro oceňování. 

 

Problematice cenných papírů a finančních nástrojů se věnují tyto předpisy: 

• Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů; 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS); zejména pak ČÚS 

č.008 Operace s cennými papíry a podíly a ČÚS č.009 Deriváty; 

• Vyhláška č.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č.501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ČÚS č.108 Cenné 

papíry a ČÚS č.110 Deriváty.59 

 

S vykazováním cenných papírů a finančních derivátů v rámci finančních institucí se 

v mé diplomové práci zabývat nebudu, ale české účetní předpisy určené pro podnikatele 

se v oblasti cenných papírů na předpisy určené finančním institucím odkazují. 

  

                                                        
 
59 STROUHAL, J. Deriváty v účetnictví podnikatelů. 2005, s.59. 
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2 Analýza rozdílů ve vykazování cenných papírů 

Vzhledem k rozdílnosti pojetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a české 

účetní legislativy (dále jen ČÚL) lze očekávat rozdíly ve vykazování i v jednotlivých 

dílčích oblastech. Standardy IFRS vznikají na popud účetních expertů ze zemí, kde je 

trh s cennými papíry podstatně rozvinutější a stejně tak podnikatelské subjekty více 

využívají všech možností, které finanční trhy v současnosti nabízejí, ať už z pohledu 

financování podnikání, zajištění různých typů rizik nebo spekulováním za účelem zisku. 

 

Z těchto důvodů lze od standardů mezinárodního výkaznictví očekávat výrazně vyšší 

připravenost na moderní pojetí finančních nástrojů oproti české úpravě. V následující 

části mé diplomové práce se zaměřím na analýzu dílčích aspektů ovlivňujících 

vykazování v oblasti cenných papírů a finančních derivátů. 

2.1 Vymezení pojmů60 

Finanční nástroj je dle IFRS smlouva, ze které vzniká jednomu podniku finanční 

aktivum a druhému finanční závazek nebo kapitálový nástroj.61 Česká účetní legislativa 

definici nenabízí, pouze odkazuje na zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech, 

v platném znění. 

 

Finančním aktivem se dle IFRS rozumí:62 

• smluvní právo na finanční aktiva jiného podniku, například pohledávky, nebo na 

směnu finančního aktiva nebo na závazku s jiným podnikem za potencionálně 

výhodných podmínek pro podnik, 

• smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými 

nástroji účetní jednotky a je zároveň nederivátem, který povede nebo může vést 

k získání proměnlivého počtu vlastních akcií, nebo derivátem, který bude nebo 

může být vypořádán jinak než výměnou pevné částky nebo jiného finančního 

aktiva za pevný počet akcií, 

                                                        
 
60 Zpracováno dle: ŠRÁMKOVÁ, A. a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.230-232. 
61 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept IAS/IFRS. 2005, s.206. 
62 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.191. 
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• dále hotovost, kapitálový nástroj emitovaný jiným podnikem, peněžní 

prostředky na bankovním účtu, dluhové nástroje emitované jiným podnikem, 

pohledávky, půjčky, úvěry a deriváty s kladnou reálnou hodnotou. 

 

Finančním závazkem se označuje:63 

• smluvní povinnost dodat finanční aktiva jinému podniku nebo směnit finanční 

aktiva nebo závazky s jiným podnikem za potencionálně nevhodných podmínek 

pro podnik, 

• smlouva, která bude vypořádána nebo ji lze vypořádat vlastními kapitálovými 

nástroji účetní jednotky a je zároveň nederivátem, za který je účetní jednotka 

nebo by mohla být povinna dodat proměnný počet vlastních akcií, nebo 

derivátem, který bude nebo může být vypořádán jinak než výměnou pevné 

částky nebo jiného finančního aktiva za pevný počet akcií, 

• dále přijaté úvěry, vydané dluhopisy, závazky z obchodního styku nebo deriváty 

se zápornou reálnou hodnotou. 

 

ČÚL podobnou definici finančních aktiv a závazků nenabízí, zabývá se spíše 

klasifikací, ale nijak komplexně. 

 

Reálná hodnota se dle IFRS nazývá hodnota, za kterou může být aktivum směněno 

nebo závazek vyrovnán mezi dvěma informovanými stranami ochotnými obchod 

uzavřít za obvyklých tržních podmínek (Arm’s length transaction).64 ČÚL definici 

reálné hodnoty neobsahuje65, i když s ní v oblasti oceňování pracuje,66 nicméně 

stanovuje, které hodnoty se jako reálné mohou použít.67 

 

Derivát je dle IFRS finanční nástroj nebo jiná smlouva, která splňuje všechny 

následující předpoklady: 

• jeho hodnota se mění v závislosti na změnách určitých faktorů (úrokové sazby, 

měnového kurzu, cenového kurzu atd.), 

                                                        
 
63 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.231. 
64 BOKŠOVÁ, J. a kol. Účetnictví II. 2004, s.191. 
65 MÜLLEROVÁ, L., VOMÁČKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, D. Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář. 2009, s.365. 
66 Zákon č.563/1991 Sb. §27 odst.1. 
67 Zákon č.563/1991 Sb. §27 odst.5. 
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• nevyžaduje žádnou nebo relativně malou počáteční investici, 

• bude vypořádán v budoucnosti.68 

 

ČÚL převzalo stejnou definici do účetního standardu pro finanční instituce ČÚS č.110, 

na který se odkazuje i účetní legislativa pro podnikatele. 

 

Efektivní úroková sazba znamená úrokovou míru, která diskontuje očekávané budoucí 

toky do doby očekávané splatnosti finančního nástroje na čistou hodnotu finančního 

aktiva nebo závazku69. 

 

Jako transakční náklady se označují náklady přímo přiřaditelné procesu pořízení, 

emitování nebo vyřazení finančního aktiva nebo závazku. Tyto náklady by nevznikly, 

pokud by se transakce neuskutečnila, proto jsou z pohledu uskutečnění obchodu 

nevyhnutelné.70 

 

ČÚL pojem transakční náklady neobsahuje, stanovuje vedlejší pořizovací náklady jako 

náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. 

ČÚL z pořizovacích nákladů vyjímá úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a 

náklady spojené s držbou cenných papírů.71 

2.2 Klasifikace finančních nástrojů 

Rozdílnost povahy cenných papírů a finančních derivátů vyžaduje od účetního systému 

jejich přesnější specifikaci tak, aby bylo možno jasně stanovit další atributy jejich 

vykazování, tedy oceňování, účtování, zachycení změn jejich hodnoty a následné 

zveřejňování. 

 

 

 

Pohled IFRS 

                                                        
 
68 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.687. 
69ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.231. 
70 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.199. 
71 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §48.  
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Klasifikace cenných papírů a finančních nástrojů z pohledu IFRS je v současnosti 

rozdělena na dva směry. Jeden uznává jako předpoklad pro klasifikaci podmínky 

stanovené stále platným standardem IAS 39, druhý vychází již ze zjednodušeného 

standardu IFRS 9. 

 

IAS 39 rozpoznává čtyři kategorie finančních aktiv:72 

1. Finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku 

hospodaření; 

2. Investice držené do splatnosti; 

3. Poskytnuté úvěry a pohledávky; 

4. Realizovatelná finanční aktiva. 

 

 

  

                                                        
 
72 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.194. 
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Obrázek 2:  Klasifika ční proces finančních nástrojů podle IAS 39. 

 
Zdroj: STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.217. 
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1. Finanční aktiva přeceňovaná reálnou hodnotou do výsledku hospodaření  

   (FVPL –  Financial asset at fair value through profit or loss) 

Do této kategorie se zařazují aktiva, které splňují následující podmínky: 

• Jsou držena k obchodování (HFT – Held for trading). Do této kategorie jsou 

účetní jednotkou zařazeny aktiva, která jsou 

� pořízeny s cílem jej v blízké opět prodat, 

� jsou součástí portfolia společně řízených finančních nástrojů, u kterých 

podnik   v nedávné době prokazatelně dosáhl krátkodobých zisků, 

� deriváty, které nejsou klasifikovány jako zajišťovací ani jako finanční 

záruka; 

• Při prvotním vykázání pro ně bylo účetní jednotkou využito právo přecenění na 

reálnou hodnotu (tzv. fair value option). Účetní jednotka do této kategorie zařadí 

aktiva, pokud 

� jejich ocenění v reálné hodnotě eliminuje nebo významně omezí 

nekonzistentnost účetních metod při prvotním vykázání týkající se 

časového nesouladu při přecenění, 

� jsou součástí portfolia, jehož výkonnost je hodnocena na základě ocenění 

v reálné hodnotě, 

� smlouva obsahuje vložený derivát, který by se musel jinak od smlouvy 

oddělit kvůli potřebě ocenění derivátu v reálné hodnotě. 

 

Do kategorie aktiv přeceňovaných reálnou hodnotou nelze zařadit nástroje, které nejsou 

obchodovány na aktivním trhu a u nichž není možno spolehlivě zjistit reálnou/tržní 

hodnotu.73 

 

2. Investice držené do splatnosti (HTM – Held to maturity investments) 

Do této kategorie spadají aktiva, která se vyznačují pevně stanovenými nebo 

určitelnými platbami a pevnou dobou splatnosti a která účetní jednotka hodlá držet až 

do splatnosti. 

                                                        
 
73 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.233. 
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Účetní jednotka však může aktiva tohoto typu zařadit i mezi finanční aktiva 

přeceňovaná reálnou hodnotou do výsledovky (FVPL), pokud splní požadavky na 

ocenění v reálné hodnotě (tzv. fair value option). 

 

Pokud dojde k prodeji větší než nevýznamné části portfolia investic držených do 

splatnosti (dále jen HTM) před dobou splatnosti, dochází k tzv. “pošpinění“ (tainting), 

účetní jednotka musí celé portfolio HTM rozpustit a převést zbylé aktiva mezi 

realizovatelná finanční aktiva (AFS) a nadále nesmí po dobu dvou účetních období 

vykazovat žádné aktiva jako investice držené do splatnosti.74 

 

Z tohoto pravidla existují následující výjimky: 

• k prodeji aktiv došlo v době těsně před splatností (max. 3 měsíce), 

• účetní jednotka inkasovala prostřednictvím splátkového kalendáře nebo záloh 

prakticky celou jistinu daného aktiva, 

• k prodeji došlo z důvodů mimořádné, nepředvídatelné okolnosti.75  

 

3. Poskytnuté úvěry a pohledávky (L&R – Loans and receivables) 

Do této kategorie jsou účetní jednotkou zařazována finanční aktiva nekótovaná na 

aktivním trhu, která mají pevně stanovené nebo proměnné platby.76 

Do této kategorie však nesmí být zařazena aktiva: 

• která účetní jednotka hodlá okamžitě nebo v blízko době prodat, tato aktiva bude 

zařazena mezi aktiva přeceňovaná do výsledovky (FVPL), 

• u nichž se nepředpokládá návratnost celé počáteční investice z jiného důvodu, 

než je zhoršení dobytnosti úvěry, například z důvodu potřeby ocenit pohledávku 

v reálné hodnotě, takové aktivum musí být zařazeno mezi realizovatelná 

finanční aktiva (AFS), 

• která byla při prvotním zachycením zařazena do jiné kategorie.77 

 

 

                                                        
 
74 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.202. 
75 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.234. 
76 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.688. 
77 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.196. 
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4. Realizovatelná finanční aktiva (Available for sale – AFS) 

Všechny ostatní finanční aktiva, která jsou nederivátová a nejsou zařazena 

v předchozích kategoriích, jsou posuzována jako aktiva vhodná k prodeji. K jejich 

držení mohou mít účetní jednotky různé investiční, strategické nebo obchodní důvody.78 

 

Výše zmíněné kategorie finančních aktiv jsou samozřejmě pouze částí všech možných 

finančních aktiv, souhrnně jde o finanční nástroje, komplexní přehled finančních aktiv 

je v kapitole 2.1 Vymezení pojmů, ostatními finančními aktivy se zabývají jiné 

standardy IFRS a jsou tedy z působnosti standardu IAS 39 vyjmuty (viz kapitola 1.2.2). 

 

V oblasti derivátových finančních nástrojů rozlišuje IAS 39 deriváty na nepodmíněné 

(tedy forwardy, futures, swapy) a podmíněné (opce, opční listy). V případě, že deriváty 

nejsou klasifikovány jako zajišťovací nástroj, zařadí je účetní jednotka do kategorie 

finančních aktiv a závazků přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku 

hospodaření (FVPL).79 

 

IAS 39 stanovuje i klasifikaci finančních závazků. Ty jsou buď stejně jako finanční 

aktiva držená k obchodování zařazena do kategorie finančních závazků oceňovaných 

v reálné hodnotě do výsledovky (FVPL), musí být ovšem takto klasifikovány již při 

vzniku a zároveň to nesmí být zajišťovací deriváty nebo jsou takové závazky 

klasifikovány jako ostatní finanční závazky.80 

 

Klasifikace finančních aktiv dle IFRS 9 

Kvůli značné složitosti klasifikace dle IAS 39 zavádí nově standard IFRS 9 odlišnou 

klasifikaci finančních aktiv. 

 

Finanční aktiva se podle IFRS 9 dělí na následující kategorie: 

• dluhové nástroje, které jsou dále rozlišovány podle dvou kritérií  

� prvním kritériem je stanovení tzv. ekonomického modelu (business model) 

pro řízení finančních aktiv, který stanovuje důvody držby konkrétního aktiva 

                                                        
 
78 BOKŠOVÁ, J. a kol. Účetnictví II. 2004, s.191. 
79 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.248. 
80 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.201. 
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a s nimi spojené užitky. Těmito užitky mohou být u dluhových nástrojů buď 

v budoucnosti obdržené toky (úroky, splátky jistiny) nebo inkasování zisku 

z prodeje před dobou splatnosti, 

� dalším kritériem je rozlišení dluhových nástrojů držených z důvodů obdržení 

budoucích peněžních toků na aktiva, u kterých jsou tyto toky jedinými 

peněžními toky, které z tohoto aktiva plynou, a na dluhové nástroje, se 

kterými souvisejí i jiné budoucí peněžní toky; 

• kapitálové nástroje, které se dále člení na 

� kapitálové nástroje určené k obchodování, 

� ostatní kapitálové nástroje. 

 

IFRS 9 finanční aktiva dělí na aktiva držená za účelem inkasování budoucích peněžních 

toků (tedy dluhové nástroje, v IAS 39 by tyto nástroje mohly spadat hned do třech 

kategorií – investic držených do splatnosti HTM, poskytnutých úvěrů a pohledávek 

L&R a realizovatelných aktiv AFS) a finanční aktiva, které nejsou držena za účelem 

inkasa smluvních peněžních toků, tedy všechny nástroje určené k obchodování a 

kapitálové nástroje. 

 

IFRS 9 umožňuje u dluhových nástrojů držených za účelem inkasování smluvních toků 

jejich prodej před dobou splatnosti, čímž ve své podstatě ruší tainting pravidlo 

standardu IAS 39 vztahující se k finančním aktivům drženým do splatnosti, aniž by se 

nějak musely měnit podmínky pro oceňování. 
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Obrázek 3:  Klasifikace finančních aktiv dle IFRS 9. 

 
Zdroj: STROUHAL, J a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.227. 
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81 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.199. 
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• Krátkodobé cenné papíry, které tvoří 

�  cenné papíry k obchodování, tedy cenné papíry držené s úmyslem dosahovat 

zisk v krátkodobém horizontu nejvýše 12 měsíců, 

� dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, 

� vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry.82 

 

ČÚS č.008 ovšem nedefinuje finanční nástroje typu derivátů. Pro podnikatele existuje 

ČÚS č.009, který ovšem odkazuje na legislativu určenou finančním institucím, 

konkrétně ČÚS č.110, který deriváty definuje jako finanční nástroj, jehož reálná 

hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva, oproti ostatním 

kontraktům, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje 

malou nebo nevyžaduje počáteční investici, bude vypořádán v budoucnosti, přičemž 

doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u spotové operace.83 

 

ČÚL stanovuje sledovat cenné papíry a finanční deriváty na analytických účtech podle 

druhu cenných papírů, podle emitentů a jmenovitých hodnot, případně měn, na které 

cenné papíry znějí.84 Účetní jednotka je povinna přiměřeně dodržovat ustanovení ČÚS 

č.001. 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

Klasifikace cenných papírů je podle české legislativy, resp. ČÚS velmi podobná 

klasifikaci podle IFRS, která je ovšem výrazně podrobnější, klasifikace v české 

legislativě je značně rozmělněna v ZÚ, vyhlášce č.500/1992 Sb., a jednotlivé účetní 

standardy. Klasifikace dle IFRS nedává důraz na rozlišení dlouhodobosti a 

krátkodobosti, ČÚL ji rozlišuje zejména pro následné zachycení na analytických účtech. 

Samotná klasifikace dává podobnou výchozí pozici pro oceňování. Česká účetní 

legislativa určená pro podnikatele si ovšem v oblasti derivátů musí pomáhat s vyhláškou 

č.501/2002 Sb., určenou pro finanční instituce, která vychází zejména ze standardů 

IFRS, podnikatelské subjekty by tuto vyhlášku měly aplikovat přiměřeně. Výrazným 

                                                        
 
82 MÜLLEROVÁ, L., VOMÁČKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, D. Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář. 2009, s.358. 
83 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 110 – Deriváty, odst. 1. 
84 FIŠEROVÁ, E. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2009, s.177. 
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rozdílem ovšem je, že oproti standardům IFRS česká účetní legislativa do finančních 

aktiv nezařazuje kategorii půjček a pohledávek. 

2.3 Prvotní ocenění finančních nástrojů 

Prvotním oceněním se rozumí hodnota, za kterou finanční nástroj vstoupí do účetnictví 

účetní jednotky. U některých cenných papírů je toto ocenění zásadní, protože u nich 

následně není možno uplatnit přecenění na reálnou hodnotu. 

 

Pohled IFRS 

Mezinárodní standardy IFRS mají na prvotní ocenění jasný pohled. Finanční nástroje 

jsou v okamžiku pořízení oceněny v reálné hodnotě, tedy fair value, to znamená 

v hodnotě, za kterou by předmětné aktivum mohlo být směněno nebo závazek vyrovnán 

za obvyklých, tržních podmínek mezi znalými a ochotnými stranami.85 Reálná hodnota 

je většinou rovna hodnotě poskytnutého (v případě závazku přijatého) protiplnění, tedy 

určitý finanční obnos přijatý nebo uhrazený. V případě, že by obchod proběhl mezi 

spřízněnými stranami za cenu jinou, než je tržní cena shodného finančního nástroje, má 

účetní jednotka povinnost ocenit tento nástroj v reálné hodnotě a rozdíl zachytit na 

příslušné účty do výsledku hospodaření. 86 

 

Standardy IFRS ovšem stanovují i podmínky zahrnování transakčních nákladů do 

vstupní ceny finančního majetku. V případě, že je finanční aktivum nebo závazek 

pořízen a účetní jednotkou zařazen do portfolia nástrojů přeceňovaných reálnou 

hodnotou do výsledku hospodaření (FVPL), transakční náklady nejsou zahrnovány do 

pořizovací ceny a spadají přímo do nákladů běžného období. V případě pořízení všech 

ostatních aktiv je vstupní cena o tyto transakční náklady upravovány, tedy tyto náklady 

zvyšují pořizovací cenu.87 

 

Pravidla prvotního oceňování jsou shodná pro ocenění jak podle IAS 39, tak podle 

IFRS 9.88 

                                                        
 
85 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.689. 
86 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.199. 
87 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.695. 
88 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.200. 
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Pohled ČÚL 

ČÚL stanovuje pro ocenění podílů, cenných papírů a derivátů k okamžiku uskutečnění 

účetního případu jako vstupní hodnotu pořizovací cenu.89 Pořizovací cenou se pak 

rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.90 

Náklady související s jeho pořízením definuje vyhláška č.500/2002 Sb., jako například 

poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám, náklady na poradenství. Jejich 

součástí nejsou zejména náklady na financování (úroky z úvěrů na pořízení cenných 

papírů a vkladů) nebo náklady spojené s držbou cenného papíru.91 U derivátových 

obchodů je součástí ocenění reálná hodnota derivátu, tedy předpokládaná výše ocenění 

tohoto derivátu.92 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

Prvotní ocenění je v rámci obou účetních systému podobné, IFRS dbají na ocenění 

v reálné hodnotě i u finančních nástrojů pořízených v jiné než reálné hodnotě, což může 

způsobit rozdíl oproti české úpravě, která se pro prvotní ocenění spokojí pouze s 

pořizovací cenou. Další odlišnosti jsou nezahrnování transakčních nákladů do ocenění u 

finančních nástrojů přeceňovaných do výsledku hospodaření v rámci IFRS. 

 

2.4 Oceňování finančních nástrojů k rozvahovému dni 

Správné ocenění majetku a závazků je pro správné posouzení finančního stavu podniku 

a srovnatelnost jednotlivých účetních úprav zásadní otázkou. Vypovídací schopnost 

účetních informací závisí na metodice oceňování uplatňovanou účetní jednotkou. 

 

Pohled IFRS 

Standardy IFRS specifikují způsoby oceňování k rozvahovému dni pro každou kategorii 

finančních aktiv/závazků. Obecně lze říci, že se používají dva modely přecenění – buď 

v reálné hodnotě nebo v amortizovaných nákladech, stejně tak výsledek přecenění se 

promítne v účetnictví rozdílně podle kategorie finančního nástroje. 

                                                        
 
89 Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, § 25 odst.1. 
90 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 25 odst.5. 
91 FIŠEROVÁ, E. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2009, s.178. 
92 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 25 odst.2. 
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Tabulka 1:  Přehled oceňování finančních nástrojů dle IAS 39 

Finan ční aktiva Přecenění Dopad p řecenění 

Vykázání úrok ů, 
diskont ů, prémií, 

kurzových rozdíl ů do 
výsledku hospoda ření 

Test na 
snížení 
hodnoty 

aktiv 

Finan ční aktiva 
přeceněná na 

fair value s 
dopadem do 

výsledku 
hospoda ření - 

FVPL 

Fair value 
Do výsledku 
hospodaření 

Úroky a kurzové rozdíly 
jsou součástí přecenění 

na fair value do 
výsledku hospodaření 

NE 

Investice držené 
do splatnosti  - 

HTM 

Amortizované 
náklady 

  
Úroky a kurzové rozdíly 

jsou účtovány s 
dopadem do výsledku 

hospodaření 

ANO 

Poskytnuté 
pohledávky a 
úvěry - L&R 

Amortizované 
náklady Do výsledku 

hospodaření 
ANO 

Realizovatelná 
finan ční aktiva - 

AFS 
Fair value Kapitálově 

Od změn ve fair value je 
třeba oddělit a vykázat 
úroky, diskonty, prémie 

a kurzové rozdíly s 
dopadem do výsledku 

hospodaření 

ANO 

    

Finan ční závazky          
Finan ční závazky 
přeceňované na 

fair value s 
dopadem do 

výsledku 
hospoda ření - 

FVPL 

Fair value 
Do výsledku 
hospodaření 

Úroky a kurzové rozdíly 
jsou součástí přecenění 

na fair value do 
výsledku hospodaření 

  

Ostatní závazky Amortizované 
náklady 

  

Úroky a kurzové rozdíly 
jsou účtovány s 

dopadem do výsledku 
hospodaření   

Zpracováno dle: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.201. 
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Finanční aktiva přeceňovaná ve fair value s dopadem do výsledku hospodaření – 

FVPL 

Finanční aktiva zařazená do této kategorie se k rozvahovému dni přecení na reálnou 

hodnotu, nerealizovaný zisk nebo ztráta se zaúčtují do výsledku hospodaření. 

Oceňovaní v reálné hodnotě s dopadem do výsledku hospodaření je preferované 

z důvodů zachycení všech možných budoucích efektů z daného aktiva. Tento způsob 

přeceňování je použit na všechny cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování, 

včetně derivátových nástrojů. K přeceňování na reálnou hodnotu může docházet 

několikrát během účetního období, minimálně však k rozvahovému dni. 

 

Stanovení reálné hodnoty může proběhnout několika způsoby: 

• tržní hodnota na aktivním trhu, 

• modely diskontovaných peněžních toků, 

• opční modely.93 

 

V  případech, kdy nemůže být spolehlivě stanovena reálná hodnota, například u 

nekótovaných finančních nástrojů, ani spolehlivým odhadem, standard připouští 

ocenění dluhových finančních nástrojů amortizovanými náklady stejně jako aktiva 

držená do splatnosti nebo na bázi pořizovacích nákladů.94 

 

Investice držené do splatnosti – HTM a Poskytnuté pohledávky a úvěry – L&R 

Investice držené do splatnosti a poskytnuté pohledávky a úvěry se dle standardů IFRS 

přeceňují tzv. amortizovanou pořizovací cenou s použitím efektivní úrokové míry.95 

 

Amortizovaná pořizovací cena je pořizovací cena daného nástroje upravená o splátky 

jistin, zvýšená nebo snížená o amortizaci prémie nebo diskontu v případě dluhopisů, 

případně snížená o hodnotu opravné položky vytvořené k pohledávkám kvůli jejich 

nedobytnosti během všech předchozích období od pořízení nástroje. Takto 

amortizovaná pořizovací cena se dá označit jako zůstatková cena. Jediným nástrojem, u 

                                                        
 
93 Kolektiv pracovníků společnosti Deloitte. IFRS do kapsy. 2010, s.128. 
94 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.205. 
95 BARDEN, P. a kol. Deloitte - iGAAP 2011. A guide to IFRS reporting. 2010, s.836. 
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něhož se nemusí uplatňovat amortizace pořizovací ceny, jsou krátkodobé pohledávky, 

kde faktor času nehraje tak podstatnou roli. 

 

Realizovatelná finanční aktiva – AFS 

Realizovatelná finanční aktiva jsou přeceňována v reálné hodnotě s dopadem do fondu 

z přecenění ve vlastním kapitálu,96 část změny reálné hodnoty by ovšem správně měla 

být zachycena s dopadem do výsledku hospodaření. Pohyby reálné hodnoty finančních 

nástrojů totiž obsahují i zisky/ztráty, které by podle ostatních standardů IFRS (zejména 

IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn) měly být zachyceny s dopadem do 

výsledku hospodaření, zejména tedy kurzové zisky/ztráty nebo zisky/ztráty z úroků a 

prémií. Proto je potřeba tyto zisky/ztráty oddělit od části vykazované kapitálově, a to 

tak, že v případě dluhového nástroje se postupuje jako v případě dluhového nástroje 

drženého do splatnosti, vypočte se úrok metodou amortizovaných nákladů a ten je 

následně zachycen do výsledku hospodaření, zbylá změna reálné hodnoty je zachycena 

ve vlastním kapitálu. V případě, že je dluhový cenný papír držen v cizí měně, se od 

reálné hodnoty kromě amortizovaných úroků odečte ještě kurzový rozdíl přepočtený 

závěrkovým kurzem, který se taktéž zachytí do výsledku hospodaření.97 

 

Finanční závazky přeceňované ve fair value do výsledku hospodaření – FVPL 

Závazky přeceňované reálnou hodnotou do výsledku hospodaření se oceňují stejným 

způsobem jako finanční aktiva přeceňované do výsledku hospodaření. 

 

Ostatní závazky 

Ostatní závazky jsou oceňovány amortizovanými náklady, stejně jako finanční aktiva 

držená do splatnosti (HTM) a půjčky a pohledávky (L&R). 

 

Přecenění podle IFRS 9 

V souvislosti se změnami klasifikace finančních nástrojů dané novým standardem IFRS 

9 se částečně změnily i způsoby oceňování. 

 

                                                        
 
96 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.701. 
97 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.207. 
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Dluhové nástroje, tak jak je definuje IFRS 9 (tedy nástroje držené čistě za účelem 

obdržení smluvních peněžních toků – úroků, jistiny) lze ocenit v amortizovaných 

nákladech zůstatkovou hodnotou, tedy stejně jako u IAS 39 kategorie nástrojů držených 

do splatnosti a poskytnutých pohledávek a úvěrů.98 Ostatní dluhové nástroje (tedy 

takové, u kterých kromě úroku a jistiny účetní jednotka inkasuje i jiné peněžní toky, 

například rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) jsou přeceňovány v reálné hodnotě 

s dopadem do výsledku hospodaření. 

 

Kapitálové nástroje jsou přeceňovány na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku 

hospodaření, pokud se účetní jednotka nerozhodne při prvotním rozpoznání přecenit 

tyto nástroje kapitálově. Pokud se však účetní jednotka rozhodne pro kapitálové 

přeceňování, nelze již toto zařazení změnit a je nutno ho dodržovat po celou dobu 

držení daného nástroje.99 

 

Pro oceňování platí i tzv. fair value option, kdy se účetní jednotka může při prvotním 

rozpoznání rozhodnout přeceňovat finanční nástroj s dopadem do výsledku hospodaření 

při prvotním rozpoznání, tento způsob oceňování se opět musí držet po celou dobu 

držby nástroje. 

 

Finanční závazky se přeceňují stejným způsobem, jak stanovuje standard IAS 39. 

 

Pohled ČÚL 

Cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou k rozvahovému dni, s výjimkou 

cenných papírů držených do splatnosti (nepřeceňují se), dluhopisů pořízených 

v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování a cenných papírů 

představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (přeceňují se 

ekvivalenční metodou) a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou 

(nepřeceňují se).100 

 

 

                                                        
 
98 BARDEN, P. a kol. Deloitte - iGAAP 2011. A guide to IFRS reporting. 2010, s.1054. 
99 Kolektiv pracovníků společnosti Deloitte. IFRS do kapsy. 2010, s.61. 
100.FIŠEROVÁ, E. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2009, s.179. 
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Reálnou hodnotou se pro účely zákona o účetnictví rozumí: 

• tržní hodnota, 

• ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota 

k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu, 

• ocenění podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle 

předchozího (odkaz na zvláštní právní předpisy ovšem v zákoně č.563/1992 Sb., 

o účetnictví, chybí).101 

 

Přecenění na reálnou hodnotu zákon o účetnictví umožňuje: 

• rozvahově do vlastního kapitálu na účet v účtové skupině 41, 

• výsledkově na účty finančních nákladů a výnosů. 

 

Není-li možno určit reálnou hodnotu, oceňují se cenné papíry a podíly pořizovací 

cenou.102 Změny reálných hodnot při přecenění do vlastního kapitálu se účtují na 

samostatný analytický účet finančního majetku.103 

 

Dluhopisy a ostatní cenné papíry, které se neoceňují reálnou hodnotou, se 

k rozvahovému dni ocení pořizovací cenou zvýšenou o nebo sníženou o úrokové 

výnosy nebo náklady.104 Úrokovým výnosem se rozumí u dluhových cenných papírů 

s úrokovou sazbou výnos stanovený tuto sazbou a u diskontovaných dluhových cenných 

papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou. V případě, že je 

jmenovitá hodnota dluhopisů držených do splatnosti nižší/vyšší než jeho pořizovací 

cena, rozpouští se tento rozdíl do výnosů/nákladů po dobu od pořízení do splatnosti 

dluhopisů. 

 

Ocenění ekvivalencí použije účetní jednotka pro ocenění podílu s rozhodujícím nebo 

podstatným vlivem. Oceněním ekvivalencí představuje úpravu majetkové účasti 

zachycené v pořizovací ceně na cenu odpovídající hodnotě míry účasti účetní jednotky 

na vlastním kapitálu k rozvahovému dni ve společnosti, ve kterém má majetkovou 

                                                        
 
101 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 27 odst.4. 
102 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 27 odst.7. 
103 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly, odst. 2.2.1. 
104 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 27 odst.7. 
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účast. Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulovou hodnotou, pokud její podíl na 

ztrátách ve společnosti, ve které má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění 

její účasti.105 

 

V případě derivátů je účetní jednotka povinna zachytit budoucí pohledávky a závazky 

vyplývající z derivátů na podrozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do 

okamžiku vypořádání, účetní jednotka je může přeceňovat v závislosti na vývoji 

hodnoty podkladového aktiva.106 

 

Srovnání IFRS a ČÚL 

Základem oceňovacích bází obou účetních úprav je oceňování reálnou hodnotou pro 

většinu finančních nástrojů. Její stanovení v českých podmínkách, kdy je na aktivním 

trhu obchodováno naprosté minimum finančních nástrojů, a tak zjištění tržní hodnoty 

není vůbec jednoduchou otázkou. V praxi se spíše uplatňují různé oceňovací modely 

nebo zachycení v pořizovací ceně.  

 

Podstatným rozdílem české úpravy oproti standardům IFRS je nezahrnování 

dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků do oceňování reálnou hodnotou 

nebo diskontováním, což by zohlednilo faktor času, který na jejich věrné ocenění má 

podstatný vliv. Podle české úpravy se pohledávky a závazky, nerozlišené na dlouhodobé 

a krátkodobé, oceňují ve jmenovitých hodnotách. IFRS naopak pro kategorii půjček a 

pohledávek (L&R) stanovuje ocenění amortizovanými náklady za použití efektivní 

úrokové míry. 

 

Stejná situace panuje i u ocenění za použití efektivní úrokové míry u dluhových 

cenných papírů. Podle  české účetní úpravy se amortizace rozdílu mezi jmenovitými 

hodnotami dluhových cenných papírů a jejich emisními kurzy nebo cenou pořízení 

počítá bez použití metody efektivní úrokové míry, IFRS naopak pro kategorii cenných 

papírů držených do splatnosti (HTM) tento výpočet stanovuje. 

 

                                                        
 
105 FIŠEROVÁ, E. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2009, s.180. 
106 MÜLLEROVÁ, L., VOMÁČKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, D. Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář. 2009, s.369. 



 

55 
 

Dalším rozdílem je neexistence ocenění ekvivalenční metodou ve standardech IFRS. 

Standardy IFRS požadují přecenění podílů v přidružených podnicích pouze pro 

konsolidovanou účetní závěrku. Majetkové účasti mohou být podle IFRS přeceněny 

pouze historickou (pořizovací) cenou nebo reálnou hodnotou, což naopak česká účetní 

legislativa pro tento typ cenných papírů neumožňuje. 

 

V oblasti cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování a realizovatelných 

cenných papírech je v oblasti ocenění poměrně vysoká kompatibilita s úpravou IFRS, 

oba systémy preferují reálnou hodnotu, v českých pomínkách ale někdy obtížně 

stanovitelnou. Taktéž úpravy ocenění finančních derivátů se od sebe neliší. Oba dva 

systémy uplatňují přecenění na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku hospodaření, 

ovšem česká úprava si musí pomáhat ustanoveními určenými finančním institucím, 

které jsou podstatně více propojeny s úpravou standardů IFRS. 

2.5 Okamžik účtování finančních nástrojů 

Okamžik účtování musí být v oblasti finančních nástrojů velmi přesně stanoven, 

rychlost změn reálných hodnot nástrojů obchodovaných na burze totiž může způsobit 

značně rozdílné hodnoty prvotního ocenění. 

 

Pohled IFRS 

Standardy IFRS jako datum zachycení stanovují dvě možnosti, a to datum obchodu a 

datum vypořádání. 

 

Datum obchodu je den, ke kterém se účetní jednotka zaváže prodat nebo nakoupit, 

datum vypořádání je den, ve kterém je skutečně finanční nástroj přijat nebo dodán. Tyto 

dva okamžiky se v praxi mohou často krýt, ale také mohou být kvůli delší časové 

prodlevě mezi okamžikem obchodu a vypořádání například při nákupu cenného papíru 

na burze a jeho skutečným zápisem na majetkový účet vlastníka značně rozdílné. 

V případě realizovatelných finančních nástrojů a nástrojů přeceňovaných na reálnou 

hodnotu proto musí účetní jednotka zachytit při prvotním zaúčtování k datu vypořádání 

změnu reálné hodnoty od data obchodu, i když finanční nástroj ještě není v rozvaze. 
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Změny reálné hodnoty se podle dané kategorie účtují buď do výsledku hospodaření 

nebo do vlastního kapitálu.107 

 

Tento postup musí účetní jednotka dodržet i v okamžiku odúčtování finančního 

nástroje. Při účtování o finančních nástrojích musí účetní jednotka zvolený okamžik 

účtování dodržovat konzistentně pro stejnou kategorii finančních nástrojů.108  

 

Pohled ČÚL 

Okamžik uskutečnění účetního případu definuje ČÚL jako „den, ve kterém dojde ke 

splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu 

pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, …, pohybu uvnitř účetní 

jednotky, dalším skutečnostem vyplývajícím z ČÚL nebo z vnitřních poměrů účetní 

jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popřípadě 

účetní jednotka má k dispozici potřebné dokumenty tyto skutečnosti dokumentující…“.109 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

ČÚL se k okamžiku účtování nevyjadřuje jasně, protože podle dikce ČÚS č.101 může 

být o účetním případu souvisejícím s finančním nástrojem jak v okamžiku dodávky, tak 

v okamžiku platby závazku. IFRS se k této problematice staví jasně. Pro rozdíl mezi 

okamžiky operace s finančními nástroji stanovuje jasnou metodiku zachycení 

případných rozdílů ze změny v hodnotě finančního nástroje. 

                                                        
 
107 STROUHAL, J. Deriváty v účetnictví podnikatelů. 2005, s.51. 
108 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.235. 
109 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech, odst. 2.4.3. 
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2.6 Odúčtování finančních nástrojů 

Odúčtování znamená pro účetní jednotku ukončení vykazování a účtování o konkrétním 

finančním nástroji, tento okamžik má své specifikované podmínky. 

 

Pohled IFRS 

Finanční aktivum je odúčtováno v okamžiku ztráty práva na peněžní toky, případně 

převodu podstatné části rizik a výnosů spojených s nástrojem nebo kontroly nad 

finančním aktivem na jinou osobu. 

 

Finanční závazek podnik obvykle odúčtuje v okamžiku umoření, ke kterému může dojít 

u závazku při splacení, zrušení nebo vypršení lhůty. Případné zisky nebo ztráty 

z odúčtování finančního nástroje jsou zachyceny do výsledku hospodaření. V případě 

odúčtování pouze části z větší skupiny finančního nástroje se provede rozdělení a 

následné zachycení podle reálných hodnot v okamžiku odúčtování.110 

 

Standardy IFRS ještě při odúčtování stanovují jako podmínku změnu všech rizik a 

užitků spojených s finančním nástrojem. Finanční nástroj může být odúčtován až 

v okamžiku, kdy budou všechna rizika a užitky pramenící z finančního nástroje 

převedeny. V případě, že účetní jednotce zůstanou všechna rizika a užitky, musí účetní 

jednotka nástroj stále vykazovat.111 

 

Pohled ČÚL 

Česká účetní legislativa určená podnikatelům se okamžikem odúčtování nezabývá, 

správně by se mělo aplikovat pravidlo okamžiku účtování stanovené ČÚS č.001 pro 

podnikatele, které stanovuje okamžik účetního případu. Pro oblast finančních nástrojů je 

vhodné pro potřebné podrobnosti nahlédnout do ČÚS č.101 pro finanční instituce. 

Finanční aktivum může být z rozvahového účtu odúčtováno v okamžiku, kdy účetní 

jednotka ztratí kontrolu nad smluvními právy nad aktivem nebo jeho částí. Účetní 

jednotka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní výhody dané smlouvou, tato práva 

                                                        
 
110 ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.253. 
111 Kolektiv pracovníků společnosti PWC. IFRS a české účetní předpisy: podrobnosti a rozdíly. [online]. 2009 [cit.2012-05-05]. 
Dostupné z: http://www.pwc.com/cs_CZ/cz/ucetnictvi/ifrs-publikace/ifrs-a-cz-gaap-podobnosti-rozdily.pdf 
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zaniknou nebo se jich účetní jednotka vzdá.112 Finanční závazek zanikne v okamžiku, 

kdy je povinnost daná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní 

jednotka nebude tento závazek nebo jeho část již vykazovat v rozvaze.113 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

Pokud se bude účetní jednotka řídit ustanoveními ČÚS č.101 pro finanční instituce, ze 

kterého vyplývají podmínky pro odúčtování finančního nástroje, pak bude toto 

odúčtování provedeno i v souladu se standardy IFRS, protože obě úpravy se týkají 

kontroly smluvních práv spjatými s finančním nástrojem a jejich vlastnickým 

přechodem. IFRS však k ještě pro odúčtování aktiv stanovuje požadavek přechodu 

všech rizik a užitků spojených s finančním aktivem, odúčtování závazků je s českou 

úpravou identické. 

2.7 Reklasifikace finančních nástrojů 

Pro zamezení manipulace s výsledky hospodaření obě účetní úpravy stanovují 

podmínky pro přesuny mezi jednotlivými skupinami finančních nástrojů. Protože však 

existuje možnost, že účetní jednotka změní svůj záměr s konkrétním finančním 

nástrojem, pevně stanovené pravidla určují pevná pravidla reklasifikace a následného 

ocenění. 

 

Pohled IFRS114 

Před počátkem finanční krize standardy IFRS stanovovaly přísné podmínky pro přesuny 

mezi jednotlivými kategoriemi: 

• finanční nástroje zařazené do kategorie nástrojů přeceňovaných na reálnou 

hodnotu do s dopadem do výsledku hospodaření (FVPL) nelze v průběhu držení 

přesouvat, stejně tak přesuny do této kategorie jsou zakázány, 

• přesuny nástrojů z kategorie nástrojů držených do splatnosti (HTM) jsou 

omezeny, při přesunu významné části nástrojů z této kategorie do kategorie 

realizovatelných finančních aktiv (AFS) je kategorie HTM tzv. pošpiněna 

                                                        
 
112 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 101 – Účty a zásady účtování na účtech, odst. 2.3. 
113 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 101 – Účty a zásady účtování na účtech, odst. 2.9. 
114 Zpracováno dle: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.202. 
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(tainting), musí být rozpuštěna do AFS, následující dvě období do kategorie 

HTM nesmí být žádný nástroj zařazen, nástroje nově zařazené do AFS musí být 

přeceněny na fair value.115 

 

Pro zmírnění dopadu krize byly společnostem majícím v portfoliu finanční nástroje 

umožněny následující přesuny mezi kategoriemi: 

• nederivátové dluhové nástroje z kategorií FVPL a AFS mohou být přesunuty do 

kategorie poskytnutých půjček a pohledávek (L&R), pokud už při prvotním 

zařazení tyto nástroje splňovaly podmínky kategorie L&R, 

• ostatní nástroje z kategorie FVPL mohou být přesunuty do kategorie AFS, 

dluhové nástroje do kategorie nástrojů držených do splatnosti (HTM), pokud 

toto aktivum účetní jednotka skutečně bude držet do splatnosti. 

 

Pro tyto přesuny platí, že k datu reklasifikace musí být provedeno přecenění finančního 

nástroje na reálnou hodnotu, dříve zaúčtované zisky nebo ztráty z přecenění nesmí být 

zpětně odúčtovány. Reálná hodnota se pak stává vstupním oceněním pro další ocenění 

podle kategorie, kam byl nástroj nově zařazen. Nástroje reklasifikované z kategorie 

AFS jsou částky z přecenění, které byly před reklasifikací zaúčtovány do vlastního 

kapitálu, přeúčtovány do zisky nebo ztráty.116 

 

Standard IFRS 9 vzhledem k rozdílné klasifikaci finančních nástrojů do kategorií 

stanovuje i odlišné podmínky pro reklasifikaci. Reklasifikace z portfolia dluhových 

nástrojů je možná jen po změně ekonomického modelu, tj.záměru držet nástroj pouze za 

účelem inkasování úroků a jistiny. Stejný postup je i při reklasifikaci dluhového nástroje 

přeceňovaného na reálnou hodnotu do výsledku hospodaření, účetní jednotka u daného 

nástroje musí změnit ekonomický model.117 Kapitálové nástroje přeceňované s dopadem 

do ostatního kapitálu nelze po zařazení do této kategorie již přesunout. Tato kategorie 

ovšem nesmí být použita pro finanční nástroje určené k obchodování.  

 

 

                                                        
 
115  ŠRÁMKOVÁ, A.a kol. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2009, s.234. 
116 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.203. 
117 FICBAUER, D., FICBAUER, J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2010, s. 69. 
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Pohled ČÚL 

Česká legislativa se v pravidlech o reklasifikaci jednotlivých finančních nástrojů 

spoléhá na úpravu převzatou z IFRS, kterou ČÚS č.108 pro finanční instituce, na který 

ovšem odkazuje i ČÚS č.008 pro podnikatele. ČÚL stanovuje následující pravidla: 

• přesuny dluhových cenných papírů z primárních emisí do cenných papírů 

určených k obchodování nejsou přípustné, 

• přesuny CP k obchodování do CP určených k prodeji nebo držených do 

splatnosti jsou nepřípustné, 

• přesun z CP k prodeji do CP k obchodování je přípustný jen výjimečně, účetní 

jednotka musí tento nástroj prokazatelně zařadit do portfolia CP, se kterými 

realizuje krátkodobé pohyby, 

• při změně záměru je možno přesun z CP k prodeji do CP do splatnosti, 

• přesuny z CP do splatnosti do CP k obchodování nebo k prodeji jsou možné jen 

při změně záměru nebo schopnosti držet CP do splatnosti, 

• v případě přesunu CP do splatnosti nebo jejich prodeji se ruší tato kategorie, 

účetní jednotka nesmí do kategorie CP do splatnosti v období dvou následujících 

období zařadit žádný CP.118 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

Pravidla pro reklasifikaci jsou mezi jednotlivými úpravami prakticky identické, tento 

soulad pramení z implementace pravidel podle IFRS do českých standardů pro finanční 

instituce, na která odkazuje i ČÚS č.008, který je ve stejném znění stanovuje i pro 

účetnictví podnikatelů. 

  

                                                        
 
118 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 108 – Cenné papíry, odst. 16-18. 
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2.8 Snížení hodnoty finančních nástrojů 

V průběhu držby finančního nástroje mohou nastat okolnosti způsobující trvalé nebo 

dočasné znehodnocení rozvahového ocenění finančního nástroje. 

 

Pohled IFRS 

Ke konci účetního období by měla podle IAS 39 každá účetní jednotka provést test na 

snížení hodnoty aktiv.119 Snížení hodnoty může vyplynout z události, která nastala po 

počátečním uznání aktiva, a bude mít dopad na odhadované peněžní toky z aktiva. 

V případě existence objektivních důkazů o snížení hodnoty aktiva účetní jednotka 

zaúčtuje do ztrát ze snížení hodnoty (tedy do běžného výsledku hospodaření) částku, 

rovnající se kladnému rozdílu mezi hodnotou aktiva zanesenou v účetnictví a zpětně 

získatelnou částkou z aktiva.120 

 

Mezi objektivní důkazy o snížení hodnoty aktiva se řadí informace o: 

• významných finančních problémech emitenta nebo dlužníka, 

• porušení smlouvy, jako například prodlení s platbami úroků, jistiny nebo jejich 

nezaplacení, 

• úlevě udělené věřitelem dlužníkovi z ekonomických nebo jiných důvodů 

souvisejících s finančními obtížemi dlužníka, kterou by jinak věřitel neudělil, 

• pravděpodobnost konkurzu či jiné finanční restrukturalizace dlužníka, 

• zániku aktivního trhu pro dané finanční aktivum z důvodů finančních obtíží, 

• zjistitelných údajích naznačujících pokles odhadovaných peněžních toků ze 

skupiny finančních aktiv od doby jejich prvotního zachycení, ačkoliv není 

možné tento pokles zjistit u jednotlivých finančních aktiv ve skupině.121 

 

Při testování snížení hodnoty aktiva je nutno odlišit od objektivních důkazů snížení 

hodnoty aktiv očekávané ztráty, které vyplynou z budoucích událostí a investor nezná 

jejich pravděpodobnost, tyto pak podle IAS 39 nemohou být účtovány jako snížení 

hodnoty.122 

                                                        
 
119 BARDEN, P. a kol. Deloitte - iGAAP 2011. A guide to IFRS reporting. 2010, s.1109. 
120 BOKŠOVÁ, J. a kol. Účetnictví II. 2004, s.215. 
121 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.169. 
122 BOKŠOVÁ, J. a kol. Účetnictví II. 2004, s.215. 
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Pohled ČÚL 

Trvalé snížení hodnoty se účtuje u realizovatelných cenných papírů, tedy takových, 

které jsou dlouhodobého charakteru, nejsou drženy za účelem obchodování ani do 

splatnosti a představují menší než 20% podíl, nebo cenných papírů krátkodobého 

charakteru a nejsou určeny k obchodování. Toto snížení hodnoty se bezodkladně 

zaúčtuje na účty finančních nákladů. Výše znehodnocení odpovídá rozdílu mezi 

oceněním tohoto realizovatelného cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou 

hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud po zaúčtování 

znehodnocení do finančních nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty 

realizovatelných, ale pouze dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty 

zaúčtováno nejvýše do hodnoty zaúčtovaného znehodnocení.123 

 

Srovnání IFRS s ČÚL 

V případě problematiky snížení hodnoty aktiv se projevuje rozdílnost zaměření české 

účetní legislativy a IFRS. Zatímco česká legislativa se zabývá pouze samotným 

zachycení snížení hodnoty v účetnictví a možné motivy pro snížení hodnoty aktiv 

nechává bez úpravy, standardy IFRS stanovují především důvody pro potencionální 

snížení hodnoty. Česká úprava pak účetním jednotkám umožňuje pro realizovatelné 

dluhové cenné papíry opětovné odúčtování snížení hodnoty maximálně do výše 

zaúčtovaného znehodnocení, standardy IFRS stanovují podobné podmínky. Pokud 

dojde u realizovatelných dluhových finančních investic k nárůstu fair value, je zvýšení 

hodnoty zaúčtováno jako zisk do výsledku hospodaření.124 

  

                                                        
 
123 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §51 
odst.2.  
124 BOKŠOVÁ, J. a kol. Účetnictví II. 2004, s.219. 
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2.9 Zveřejnění držby finančních nástrojů 

Jedním z hlavních účelů účetnictví je zajišťovat účetní informace jeho uživatelům, proto 

i v oblasti finančních nástrojů musí účetní jednotka uspokojit nároky na informace. 

 

Pohled IFRS 

Problematikou zveřejňování se komplexně zabývá standard IFRS 7. Hlavním cílem 

požadavků na zveřejňování informací o finančních nástrojích je umožnit uživateli 

účetních informací zhodnotit vliv operací s finančními nástroji na finanční situaci 

hodnoceného podniku. Pro splnění požadavků tohoto standardu musí účetní jednotka 

provést podrobnější členění finančních nástrojů, než jaké stanovují standardy IAS 39 a 

IFRS 9. Účetní jednotka by měla zavést jednotlivé třídy finančních nástrojů podle jejich 

společných charakteristik. K jednotlivým třídám by pak měla zveřejnit informace o 

rizicích. Minimální rozlišení je možno provést na nástroje oceňované v reálné hodnotě a 

nástroje oceňované zůstatkovou hodnotou, tj. metodou amortizovaných nákladů.125 

 

Hlavními posuzovanými riziky jsou:126 

• Tržní riziko, tj. riziko změny budoucích peněžních toků. Jde o vykázání rizik 

měnového, úrokového a cenového rizika, tedy v praxi změny měnových kurzů, 

ve kterých jsou finanční nástroje oceněny, změny tržních úrokových sazeb 

v rámci ekonomiky, změny ocenění v reálné hodnotě z důvodů specifických 

rizik pro konkrétní nástroj. K tomuto riziku účetní jednotka zveřejní 

� analýzu citlivosti každého tržního rizika, kterému je účetní jednotka 

vystavena s vyjádřením vlivu na výsledek hospodaření, 

� metody a předpoklady, ze kterých analýza citlivosti vychází a jejich změny 

oproti předchozímu období; 

• Úvěrové riziko hrozí účetní jednotce za situace, kdy jedna smluvní strana 

nesplatí svůj závazek plynoucí z finančního nástroje. Likvidní riziko nastává za 

opačné situace, kdy hrozí, že účetní jednotka bude mít problémy splnit své 

smluvní povinnosti vůči druhé straně související s finančními závazky. 

K úvěrovému riziku účetní jednotka zveřejní 

                                                        
 
125 BARDEN, P. a kol. Deloitte - iGAAP 2011. A guide to IFRS reporting. 2010, s.1500. 
126 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.211-212. 
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� částku, která nejlépe vyjadřuje maximální míru vystavení účetní jednotky 

tomuto riziku k rozvahovému dni bez zohlednění záruk nebo úvěrových 

posílení v držbě účetní jednotky, 

� popis zajišťovacích záruk a úvěrových posílení, 

� informace o úvěrové kvalitě finančních aktiv, která nejsou po splatnosti ani 

znehodnocená, 

� účetní hodnotu aktiv po splatnosti nebo znehodnocených aktiv, jejichž 

podmínky ale byly znovu sjednány; 

• Likvidní riziko nastává za opačné situace, kdy hrozí, že účetní jednotka bude mít 

problémy splnit své smluvní povinnosti vůči druhé straně související 

s finančními závazky. K likvidním rizikům je třeba zveřejnit 

� rozbor splatnosti finančních závazků, 

� popis řízení rizika likvidity; 

• Zveřejnění reklasifikací, změn v klasifikacích, záruk, opravných položek ke 

ztrátovým úvěrům, přerušení termínů splátek a půjček, rezervy na úvěrové ztráty 

atd.127 

 

Standard IFRS 7 dále stanovuje povinnosti na zveřejnění informací v rámci výkazu o 

finanční pozici (dříve rozvaze) a výkazu o úplném výsledku (dříve výkaz zisku a ztráty) 

a příloze. Ve výkazu o finanční pozici (rozvaze) nebo v příloze musí být zveřejněna 

aktiva oceněná na reálnou hodnotu s vykazováním zisků a ztrát, samostatně členěná na 

obchodovatelná, držená do splatnosti, určená pro prodej a úvěry, půjčky a jiné 

pohledávky, finanční závazky oceněné na reálnou hodnotu s vykazováním zisků a ztrát 

ze změn ocenění členěné na obchodovatelné a ostatní dle významnosti a finanční 

závazky oceněné v zůstatkové ceně. 

 

Ve výkazu o úplném výsledku (výkaz zisků a ztrát) pak účetní jednotka zveřejní 

výnosy, náklady, zisky a ztráty dosažené z finančních nástrojů v členěním stejným jako 

ve výkazu o finanční pozici, dále úrokové výnosy a náklady dosažené z těchto nástrojů 

v reálné hodnotě, veškeré poplatky související s držbou finančních nástrojů, částky ztrát 

                                                        
 
127 FICBAUER, D., FICBAUER, J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 2010, s. 63. 
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vyplývající z testů snížení hodnoty finančních aktiv a další významné skutečnosti 

potřebné pro věrné vyjádření skutečné finanční pozice účetní jednotky. 

 

V příloze pak účetní jednotka uvede použité účetní metody pro finanční nástroje, 

informace o zajišťovacích nástrojích (popis zajišťovacích nástrojů včetně jejich ocenění 

na reálnou hodnotu a vliv těchto operací na vlastní kapitál) a reálnou hodnotu 

finančních aktiv a závazků v porovnání s její účetní hodnotou zároveň s uvedením 

určení způsobu určení jejich reálných hodnot.128 

 

Pohled ČÚL 

ČÚL pouze uvádí finanční nástroje v členění daném formátem zveřejňované rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát, které není pro konečného uživatele přehledné, nemá z něj 

prakticky žádné informace o držených finančních nástrojích. Jedinými dalšími 

informacemi vyžadovanými českou legislativou jsou informace doplňující účetní 

závěrku v příloze. 

 

Zde má účetní jednotka za povinnost zveřejnit: 

• popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, 

• změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle 

jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování, 

• pro každý druh derivátů údaje o rozsahu a podstatě, 

• všechny hlavní podmínky a okolnosti, které mohou ovlivnit výši, časový průběh 

a určitost budoucích peněžních toků a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty 

během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41 (Fond 

z přecenění), 

• v případě, že nebyl finanční majetek oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, 

uvede účetní jednotka důvody a výši opravné položky.129 

 

 

                                                        
 
128 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.182. 
129 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §39 
odst.5 c). 



 

66 
 

Srovnání IFRS s ČÚL 

Ze srovnání české úpravy se standardy IFRS je nutno konstatovat podstatně nižší 

požadavky na zveřejnění informací u české legislativy. České účetní jednotky se nemusí 

vůbec vyjadřovat k možným rizikům a jeho řízení pramenícím z držby finančních 

nástrojů, tento požadavek je stanoven pouze pro finanční instituce, u kterých už 

proběhla rozsáhlá implementace požadavků IFRS do ČÚS.130 

  

                                                        
 
130 Kolektiv pracovníků společnosti Deloitte. IFRS do kapsy. 2010, s.58. 
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3 Vykazování cenných papírů a finančních derivátů 
v účetnictví podnikatelů 

V následující kapitole zpracuji metodiku vykazování cenných papírů a finančních 

derivátů v souladu s platnou českou účetní legislativou a mezinárodními standardy 

IFRS. Tato metodika bude zpracována na příkladech jednotlivých finančních nástrojů, 

se kterými se běžná účetní jednotka, účtující podle vyhlášky č.500/2002 Sb., pro 

podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, může v praxi nejčastěji setkat. 

Metodika bude obsahovat problematiku rozpoznávání, oceňování a účtování o cenných 

papírech a finančních derivátech, včetně možných alternativ, které dané účetní úpravy 

dovolují. Protože standardy IFRS nestanovují přesnou podobu účtové osnovy pro 

podnikatelské subjekty, budu pro znázornění pohledu standardů IFRS používat stejnou 

účtovou osnovu jako pro znázornění pohledu české legislativy. 

3.1 Akcie 

Akcie jsou jedním z nejběžnějších cenných papírů v účetnictví českých podnikatelských 

subjektů. Jelikož se pojí s podílem na majetku a s přesně specifikovanými právy, patří 

spolu s poukázkami na akcie, zatímními listy a podílovými listy mezi majetkové cenné 

papíry. 

3.1.1 Akcie k obchodování 

Účetní jednotka zakoupila na Burze cenných papírů Praha dne 11.10.2011 přes svého 

makléře 1 000 akcií společnosti Erste Group Bank za 441,5 Kč/ks. Poplatky makléře 

činí dle sazebníku 0,4 %, za celý objem transakce ve výši 441 500 Kč tedy 

podnikatelský subjekt zaplatí poplatek ve výši 1 766 Kč. Veškeré platby byly odvedeny 

k datu transakce, nebyly placeny žádné zálohy. Vzhledem k pádu ceny akcií se jednotka 

rozhodla prodat 500 akcií, což zrealizovala dne 8.11.2011 za 380 Kč/ks. Kurs akcií 

Erste Group Bank byl k rozvahovému dni účetní jednotky, tedy 31.12.2011, 347 Kč za 

akcii. 

 

Pohled ČÚL 

Akcie společnosti Erste Group Bank byly zakoupeny na sekundárním trhu s cennými 

papíry, jsou evidentně účetní jednotkou určeny k obchodování, budou proto drženy na 
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účtech účtové třídy 25 – Krátkodobý finanční majetek. Pro tyto cenné papíry ČÚL 

stanovuje ocenění pořizovací cenou včetně poplatků makléři (zprostředkovateli),131 

přecenění k rozvahovému dni probíhá v reálné hodnotě cenného papíru s dopadem do 

výsledku hospodaření. V tomto případě je díky existenci aktivního trhu snadné určit 

reálnou hodnotu akcií. 

 

Tabulka 2:  Účtování akcií k obchodování dle ČÚL 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Nákup akcií 441 500 259 221 
Odměna makléři při nákupu 1 766 259 221 

2 Převod akcií na příslušný účet 443 266 251 259 
3 Úbytek 500 ks akcií dne 8.11.2011 221 633 561 251 
4 Prodej 500 ks akcií dne 8.11.2011 190 000 221 661 
5 Odměna makléři při prodeji 760 568 221 
6 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2011 48 133 564 251 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pohled IFRS 

Cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování spadají dle klasifikace IAS 39 

mezi finanční aktiva přeceňovaná reálnou hodnotou do výsledku hospodaření (FVPL). 

Tato kategorie určuje stejné podmínky přeceňování akcií jako česká úprava, rozdíl 

vzniká ale už při prvotním ocenění, protože úprava standardů IFRS stanovuje povinnost 

zaúčtovat poplatky makléři přímo do nákladů v okamžiku pořízení. IFRS 9 zařazuje 

akcie určené k obchodování mezi kapitálové nástroje, které mají stejné podmínky pro 

prvotní ocenění i pro přeceňování jako kategorie FVPL standardu IAS 39. 

 

Tabulka 3:  Účtování akcií k obchodování dle IFRS 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Nákup akcií 441 500 259 221 
2 Odměna makléři při nákupu 1 766 568 221 
3 Převod akcií na příslušný účet 441 500 251 259 
4 Úbytek 500 ks akcií dne 8.11.2011 220 750 561 251 
5 Prodej 500 ks akcií dne 8.11.2011 190 000 221 661 
6 Odměna makléři při prodeji 760 568 221 
7 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2011 47 250 564 251 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                        
 
131 Zákon č.563/1992, Sb., §25 odst.5. 
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Nejzásadnějším rozdílem mezi úpravou dle standardů IFRS a českou legislativou je 

zahrnování transakčních poplatků rovnou do nákladů v případě IFRS, nicméně výsledek 

hospodaření k rozvahovému dni zůstává pro obě úpravy stejný, účetní jednotka dosáhla 

k 31.12.2011 ztrátu z obchodování s akciemi ve výši 80 526 Kč. 

V případě, že by akcie byla zakoupena v jiné měně než ve které účtuje účetní jednotka, 

by součástí přecenění do výsledku hospodaření byl i kurzový zisk/ztráta k rozvahovému 

dni k dané transakci. 

3.1.2 Realizovatelné akcie 

Účetní jednotka zakoupila dne 5.5.2011 500 ks akcií společnosti XY za cenu 

148 EUR/ks, čímž získala 10 % podíl na vlastním kapitálu společnosti XY. Za 

uskutečněnou transakci zaplatila poplatky zprostředkovateli ve výši 0,05 %. K 6.6.2011 

společnost vyplatila dividendu ve výši 6 EUR na akcii, v loňském roce činila dividenda 

5,66 EUR. Účetní jednotka požaduje výnosnost dividend ve výši 10 %. Účetní jednotka 

má v úmyslu držet akcie společnosti XY dlouhodobě, nejsou určeny k obchodování, 

účetní jednotka plánuje inkasovat pravidelné výnosy z výplaty dividend. Akcie 

společnosti XY nejsou obchodovány na aktivním trhu. Hodnota čistých aktiv 

společnosti XY činí k 31.12.2011 760 tis. EUR, zisk na akcii pak 14,7 EUR. 

 

Tabulka 4:  Kurzy měn 

Datum Kurz CZK/EUR  
5.5.2011 24,190 
6.6.2011 24,340 

31.12.2011 25,800 
31.3.2012 24,730 

31.12.2012 25,000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pohled ČÚL 

Prvotní ocenění pro kategorii realizovatelných cenných papírů je v pořizovací ceně 

včetně transakčních nákladů. Podle české legislativy je nutno tyto cenné papíry 

k rozvahovému dni přecenit reálnou hodnotou s dopadem do vlastního kapitálu. 
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Ocenění na reálnou hodnotu 

Jelikož účetní jednotka není schopna zjistit reálnou hodnotu akcií společnosti XY na 

bázi tržní ceny, musí si reálnou hodnotu stanovit na základě oceňovacího modelu.  

 

Odvození reálné hodnoty od čisté hodnoty aktiv 

RHČHA=  
������ �	
�	����í �����	

��č	� �����ý�� ��	���ý�� ����í
 = 

Č���á ������� �����

��č	� �����ý�� ��	���ý�� ����í
132 

Počet vydaných kmenových akcií = 
�
����ě�ý ��č	�

����	���í ���í

 * 100 = 

�  

! 
 * 100 = 5 000 ks 

RHČHA = 
"#     

�    
 = 152 EUR 

 

Stanovení reálné hodnoty na základě poměru P/E 

RHP/E = EPS * P/E,133 

kde značí EPS čistý zisk na akcii (Earnings per share – údaj povinně zveřejňovaný dle 

standardů IFRS v příloze k účetní závěrce) a P/E poměr Price/Earnings (v českých 

podmínkách stanovený Burzou cenných papírů Praha, je značně nepřesný). 

RHP/E = 14,7 * 10,65134 = 156 EUR 

 

Dividendový diskontní model 

RHDDM = 
$

��%
 ,135 

kde D je výše dividendy v letošním roce, i značí požadovanou výnosnost a g tempo 

růstu dividend. 

g = 
$&

$'
 - 1 = 

#

�,##
 - 1 = 0,06 

RHDDM = 
#

 ,!� , #
 = 150 EUR 

 

Pro ocenění v podmínkách české jednotky je v tomto případě nejvhodnější použít 

přecenění pomocí dividendového diskontního modelu. Model odvození od čisté 

hodnoty aktiv v sobě skrývá potencionální nebezpečí zkreslení samotné čisté hodnoty 

aktiv kvůli nekonzistentnosti oceňování dle české účetní legislativy, kdy jsou některá 

                                                        
 
132 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.62. 
133 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.62. 
134 Burza cenných papírů Praha: Ročenka 2011. [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. 
135 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.65. 
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aktiva oceňována v reálných hodnotách, některá v historických hodnotách. Metoda 

pomocí poměru P/E je zase značně nepřesná kvůli neexistenci přesného stanovení 

poměru P/E. 

 

Přecenění k rozvahovému dni tedy účetní jednotka provede na základě dividendového 

diskontního modelu, vzhledem k zařazení této akcie do kategorie realizovatelných 

cenných papíru bude přecenění zaúčtováno na účet 414 – Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a závazkům. Kurzové zisky a ztráty jsou součástí přeceňovací 

položky účtované na účet 414. 

 

Tabulka 5:  Účtování realizovatelných akcií dle ČÚL 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Nákup akcií - 500 * 148 * 24,190 Kč 1 790 060 043 221 
Odměna makléři při nákupu 8 950 043 221 

2 Převod akcií na příslušný účet 1 799 010 063 043 
3 Přiznání dividend k 6.6.2011 - 500 * 6 * 24,340 Kč 73 020 378 665 
4 Výplata dividend 73 020 221 378 
5 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2011 135 990 063.1 414 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pohled IFRS 

Standardy IFRS mají na prvotní ocenění cenných papírů klasifikovaných jako 

realizovatelné (v případě IFRS je to kategorie AFS) stejný pohled. 

 

Tabulka 6:  Účtování realizovatelných akcií dle IFRS 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Nákup akcií - 500 * 148 * 24,190 Kč 1 790 060 043 221 
  Odměna makléři při nákupu 8 950 043 221 

2 Převod akcií na příslušný účet 1 799 010 063 043 
3 Přiznání dividend k 6.6.2011 - 500 * 6 * 24,340 Kč 73 020 378 665 
4 Výplata dividend 73 020 221 378 
5 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2011 15 240 063 414 
6 Nerealizovaný kurzový zisk 120 750 063 663 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cenný papír se ocení v pořizovací hodnotě včetně transakčních nákladů, odlišný je 

ovšem pohled na účtování kurzových rozdílů z přecenění k rozvahovému dni. Standardy 

IFRS požadují pro kategorii realizovatelných aktiv AFS zachycení časově příslušných 

úroků, diskontů, prémií a kurzových rozdílů s dopadem do výsledku hospodaření, účetní 
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jednotka tedy bude muset od přecenění v reálné hodnotě oddělit nerealizovaný kurzový 

zisk a zahrnout ho do finančních výnosů. Mezi oběma účetními úpravami tak vlivem 

započtení nerealizovaného kurzového zisku vzniká rozdíl ve výsledku hospodaření ve 

výši 120 750 Kč. 

 

Pokud by se účetní jednotka rozhodla aplikovat na tento účetní případ požadavky 

standardu IFRS 9, mohla by se při prvotním rozpoznání akcií společnosti XY 

rozhodnout, zda bude tyto akcie jako kapitálové nástroje k rozvahovému dni přeceňovat 

výsledkově nebo kapitálově, ovšem tento model přeceňování by musela dodržovat po 

celou dobu držby těchto akcií. V případě, že by se rozhodla využít přecenění s dopadem 

do výsledku hospodaření, musela by zahrnout transakční náklady do nákladů již při 

pořízení akcií. 

 

Prodej akcií 

V případě prodeje akcií k 31.3.2012 za 158 EUR/ks (kurs 24,730 Kč/EUR) by účetní 

jednotka musela odúčtovat zůstatek z účtu 063 - Majetkové cenné papíry a z účtu 414 – 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, zaúčtovala by příjem peněžních 

prostředků z prodeje a vzniklé rozdíly z ocenění by se promítly na účtech výnosů/ztrát 

z cenných papírů. 

 

Pohled ČÚL 

Tabulka 7:  Prodej realizovatelných akcií dle ČÚL 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Prodej akcií 1 953 670 221 661 
2 Odměna makléři při prodeji 9 768 568 221 
3 Vyřazení akcií z majetku 1 799 010 561 063 
4 Zrušení oceňovacího rozdílu 135 990 414 063.1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podle úpravy ČÚL by po prodeji akcií měly být odúčtovány cenné papíry v pořizovací 

hodnotě a oceňovací rozdíl, výsledek z celé transakce je zisk ve výši 144 892 Kč. 
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Pohled IFRS 

Tabulka 8:  Prodej realizovatelných akcií dle IFRS 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.3.2012 103 200 063 414 
2 Kurzová ztráta 84 530 563 063 
3 Prodej akcií 1 953 670 221 661 
4 Odměna makléři při prodeji 9 768 568 221 
5 Vyřazení akcií z majetku 1 869 140 561 063 
6 Převod oceňovacího rozdílu do VH 154 660 414 664 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Úprava IFRS požaduje před prodejem ocenění v reálné hodnotě, kurzový rozdíl je 

zaúčtován rovnou do výsledku hospodaření, oceňovací rozdíl je zaúčtován bez tohoto 

vlivu. Po prodeji akcií v tržní ceně jsou cenné papíry odúčtovány z rozvahy a oceňovací 

rozdíl, v tomto případě zisk z transakce bez kurzových rozdílů a transakčních nákladů, 

je převeden do výsledku hospodaření. Výsledek celé transakce je i podle IFRS zisk ve 

výši 144 892 Kč. 

 

Podle IFRS 9 by účetní jednotka realizovatelné akcie zařadila mezi kapitálové nástroje, 

které nejsou určeny k obchodování, a při prvotním rozpoznání by se mohla rozhodnout, 

zda je přeceňovat reálnou hodnotou výsledkově nebo kapitálově s dopadem do ostatního 

výsledku hospodaření. 

 

Trvalé snížení hodnoty 

Účetní jednotka má možnost provést snížení hodnoty cenných papírů na rozvahových 

účtech v případě, že se takové znehodnocení jeví jako trvalé.136 Jde tedy o přenesení 

znehodnocení přímo do nákladů účetní jednotky. 

Z důvodů finančních problémů společnosti XY poklesla reálná hodnota jejich akcií 

k 31.12.2012 na cenu 120 EUR/ks, rychlý pokles účetní jednotka posoudila jako 

pravděpodobnost úpadku společnosti XY. Účetní jednotka se proto rozhodla zaúčtovat 

toto snížení jako trvalé. 

 

 

                                                        
 
136 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §51 
odst.2.  
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Pohled ČÚL 

Tabulka 9:  Účtování trvalého snížení hodnoty realizovatelných akcií dle ČÚL 
Číslo Operace Částka MD D 

1 Nákup akcií - 500 * 148 * 24,190 Kč 1 790 060 043 221 
  Odměna makléři při nákupu 8 950 043 221 

2 Převod akcií na příslušný účet 1 799 010 063 043 
3 Přiznání dividend dne 6.6.2011 - 500 * 6 * 24,340 Kč 73 020 378 665 
4 Výplata dividend 73 020 221 378 
5 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2011 135 990 063.1 414 
6 Přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2012       

  500 * 120 * 25 Kč 1 500 000     
  Zrušení původního oceňovacího rozdílu 135 990 414 063.1 

  Trvalé snížení hodnoty 299 010 564 063 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účetní hodnota akcií společnosti XY držených účetní jednotkou je k 31.12.2012 

1 500 000 Kč, nerealizovaná ztráta k tomuto datu dosahuje výše 299 010 Kč. ČÚL 

nedovoluje pro kategorii realizovatelných akcií opětovné odúčtování snížení hodnoty na 

původní ocenění, proto je jisté, že ztráta se z účetního hlediska může jen prohloubit. 

 

Pohled IFRS 

Standardy IFRS považují vznik pravděpodobnosti úpadku společnosti XY jako 

dostatečný důvod ke snížení hodnoty aktiva v rozvaze. Postup přecenění a zaúčtování je 

obdobný jako u zaúčtování podle ČÚL, rozdíl vzniká pouze v zachycení nákladů. Ztráta 

z rozdílu v reálné hodnotě akcií ve výši 371 760 Kč bude zachycena na účtu 564 

(Náklady z přecenění cenných papírů), kurzový zisk ve výši 72 750 Kč (od stavu 

k 31.12.2011 se snížil o 48 000 Kč) bude zachycen na účtu 663 (Kurzové zisky), 

celková ztráta z transakce tak dosáhla výše 299 010 Kč, stejně jako v případě 

zaúčtování dle ČÚL. 

3.1.3 Podíly 

Podílem se rozumí finanční (majetková) účast na podnikání v jiných účetních jednotek. 

Účetní jednotka nakoupila 25 % akcií společnosti XYZ k 30.9.2011 za 20 mil. Kč, 

k tomu zaplatila ještě 500 000 Kč zprostředkovatelský poplatek. K 31.12.2011 činil 

základní kapitál společnosti XYZ 85 mil. Kč, reálná hodnota podílu převzatá z ocenění 

aktivním trhem byla 20,1 mil. Kč. K 31.12.2012 bylo ocenění reálnou hodnotou 

20,7 mil. Kč. 
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Pohled ČÚL 

ČÚL rozlišuje dvě kategorie podílů v účetních jednotkách s významnou finanční účastí, 

a to podíly v účetních jednotkách s rozhodujícím vlivem (tj. účetní jednotka vlastní více 

než 50 % akcií emitenta) nebo podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem (tj. 

účetní jednotka vlastní více než 20 % a méně než 50 % akcií jednoho emitenta).137 Při 

prvotním ocenění se transakční poplatky zahrnou do pořizovací ceny podílu. Pro podíly 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem stanovuje ČÚL přecenění k rozvahovému dni 

metodou ekvivalence s dopadem do vlastního kapitálu na účty v účtové skupině 41.138 

V případě, že účetní jednotka použije způsob ocenění ekvivalencí, je povinna jej použít 

pro všechna ocenění podílů pod podstatným nebo rozhodujícím vlivem, která vlastní.139 

Účetní jednotka vlastní 25 % akcií společnosti XYZ, proto tento balík akcií spadá pod 

klasifikaci podílů pod podstatným vlivem, k rozvahovému dni provede účetní jednotka 

přecenění metodou ekvivalence. 

 

Tabulka 10:  Přecenění v ekvivalenci 
Datum Vlastní kapitál XYZ Podíl Hodnota v ekvivalenci  Částka p řecenění 

31.12.2011 84 000 000 25% 21 250 000 +750 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 11:  Účtování podílu pod podstatným vlivem dle ČÚL – metoda ekvivalence 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 30.9.2011 Nákup 25 % podílu 20 000 000 043 221 
  30.9.2011 Zprostředkovatelské poplatky 500 000 043 221 
2 30.9.2011 Zařazení podílu do dlouhodobého fin.majetku 20 500 000 062 043 
3 31.12.2011 Přecenění v ekvivalenci 750 000 062.1 414 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

ČÚL upřednostňuje ocenění podílů pod podstatným vlivem metodou ekvivalence, dává 

ovšem účetním jednotkám možnost ocenit podíly v pořizovací ceně140 a na základě 

aplikace principu opatrnosti účtovat o případném snížení hodnoty podílu pomocí 

opravné položky na účet ve skupině 09. Ocenění touto metodou lze použít pro všechny 

podíly zachycené v účtové skupině 06. 

                                                        
 
137 STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.167. 
138 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §51 
odst.3. 
139 Zákon č.563/1992, Sb., §27 odst.7. 
140 Zákon č.563/1992, Sb., §27 odst.7. 
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Tabulka 12:  Výpočet opravných položek 
Datum Pořizovací cena Reálná hodnota  Opravná položka Finální zachycení  

31.12.2011 20 500 000 20 100 000 tvorba 400 000 20 100 000 
31.12.2012 20 500 000 20 700 000 rozpuštění 400 000 20 500 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 13:  Účtování podílu pod podstatným vlivem dle ČÚL – pořizovací cena 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 30.9.2011 Nákup 25 % podílu 20 000 000 043 221 
  30.9.2011 Zprostředkovatelské poplatky 500 000 043 221 
2 30.9.2011 Zařazení podílu do dlouhodobého fin.majetku 20 500 000 062 043 
3 31.12.2011 Tvorba opravné položky 400 000 579 096 
4 31.12.2012 Rozpuštění opravné položky 400 000 096 579 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při rozpouštění opravné položky při vyšší reálné hodnotě musí mít účetní jednotky na 

paměti, že podíly nelze přecenit na vyšší hodnotu než je pořizovací cena. Samotná ČÚL 

tedy nabízí více variant k ocenění podílů pod podstatným vlivem, v rámci těchto dvou 

postupů lze dle příkladu dosáhnout značně rozdílných hodnot v rozvahovém ocenění 

dlouhodobého finančního majetku, rozdíl v tomto případě činí 1,15 mil. Kč. 

 

Pohled IFRS 

Standardy IAS 27 a IAS 28 stanovují klasifikaci podílů na dceřiné podniky, tj. takové 

podniky, ve kterých má účetní jednotka nejméně 50 % hlasovacích práv nebo jiným 

způsobem splňuje ovládací vztah, a přidružené podniky, kde účetní jednotka vlastní 

nejméně 20 % hlasovacích práv a toto vlastnictví zakládá podstatný vliv v tomto 

podniku.141 Tyto standardy vyžadují aplikaci metody ekvivalence pouze pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky, naopak pro sestavení individuální účetní závěrky 

mateřského podniku nebo investora standard IAS 27 stanovuje ocenění investic do 

dceřiných a přidružených podniků v pořizovací ceně nebo dle IAS 39 v reálné hodnotě 

s výsledkovým nebo rozvahovým přeceněním podle kategorie investice. Přecenění 

ekvivalencí tedy pro sestavení individuální účetní závěrky nelze použít.142 

                                                        
 
141 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.414 a s.451. 
142 Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IFRS). Mimořádná příloha časopisu Auditor č.8/2011. [online]. 2011. [cit. 2012-05-13]. Dostupné z: 
http://www.kacr.cz/Data/files/Metodika/Auditing/Metodick%C3%A9_pom%C5%AFcky/Priloha-A8-2011-
Metodicka%20pomucka.pdf 
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V případě investice účetní jednotky do akcií společnosti XYZ je zřejmé, že tento podíl 

bude dle IFRS klasifikován jako podíl v přidruženém podniku. Za aplikace ocenění 

v pořizovací ceně bude hodnota akcií společnosti XYZ k 31.12.2011 ve výši 20,5 mil. 

Kč, tedy včetně zprostředkovatelských poplatků. Při přecenění na reálnou hodnotu 

účetní jednotka tento podíl zařadí dle IAS 39 do kategorie realizovatelných finančních 

aktiv (AFS) s kapitálovým přeceňováním. 

 

Tabulka 14:  Účtování podílu v přidruženém podniku – ocenění reálnou hodnotou 
Číslo  Datum Operace Částka MD D 

1 30.9.2011 Nákup 25 % podílu 20 000 000 043 221 
30.9.2011 Zprostředkovatelské poplatky 500 000 043 221 

2 30.9.2011 Zařazení podílu do dlouhodobého fin.majetku 20 500 000 062 043 
3 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 400 000 414 062 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vykazování podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem se dle ČÚL a IFRS 

vyznačuje množstvím variant, které v rozvahovém ocenění ke konci účetního období 

mohou vést k značně odlišným výsledkům. Je to způsobeno zejména nemožností 

aplikace metody ekvivalence v individuální účetní závěrce dle IFRS. ČÚL dává důraz 

na použití metody ekvivalence, ta však v porovnání s oceněním dle IFRS vykazuje 

největší rozdíl. Přehled všech možných ocenění k rozvahovému dni je v tabulce níže. 

 

Tabulka 15:  Srovnání ocenění podílu pod podstatným vlivem dle ČÚL a IFRS 
Úprava Ocenění Hodnota k 31.12.2011  
ČÚL Metoda ekvivalence 21 250 000 
ČÚL Pořizovací cena s OP (netto) 20 100 000 
IFRS Pořizovací cena  20 500 000 
IFRS Reálná hodnota 20 100 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Dluhopisy 

Dluhopisy jako úvěrové cenné papíry jsou další rozšířenou skupinou cenných papírů 

v účetnictví českých podnikatelských subjektů. Na rozdíl od akcií nejsou s dluhopisy 

spjata majetková účast na emitující účetní jednotce. Investor může profitovat 

z pravidelné kupónové platby, pokud to vyplývá z povahy dluhopisu, a z rozdílu mezi 

jmenovitou a pořizovací cenou. V případě, že se tyto ceny shodují, jde o tzv. dluhopis 

v pari, když je pořizovací cena vyšší než jmenovitá, jde o dluhopis nad pari a samotný 
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rozdíl se nazývá prémie, a když je pořizovací hodnota nižší než jmenovitá, jedná se o 

dluhopis pod pari , rozdíl je pak nazýván diskont.143 

3.2.1 Dluhopis k obchodování 

Účetní jednotka nakoupila 1. února 2011 5 ks dvouletých nově uvedených dluhopisů 

emitenta J&T Global Finance II., za 105 tis. EUR/ks, jmenovitá hodnota dluhopisů činí 

100 tis.EUR. Dluhopisy nesou úrok 6,4 % p.a., úrok je vyplácen půlročně vždy 1.února 

a 1.srpna. Poplatek za zprostředkování nákupu je ve výši 0,5 % objemu obchodu. 

Dluhopisy byly nakoupeny první den jejich obchodování na burze. 

Tržní hodnota těchto dluhopisů obchodovaných na bratislavské burze byla k 31.12.2011 

108 400 EUR, účetní jednotka se je rozhodla prodat po inkasu úroku dne 1.února 2012 

za cenu 106 350 EUR za kus. 

 

Tabulka 16:  Kurzy měn 
Datum Kurz CZK/EUR  
1.2.2011 25,150 
1.8.2011 24,340 

31.12.2011 25,800 
1.2.2012 24,730 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pohled ČÚL 

ČÚL stanovuje jako prvotní ocenění pro cenné papíry určené k obchodování pořizovací 

cenu včetně transakčních nákladů. Přecenění pak proběhne k rozvahovému dni 

s dopadem do výsledku hospodaření. Kurzové rozdíly budou součástí ocenění 

s dopadem do výsledku hospodaření. Pro správné zaúčtování je nutno provést časové 

rozlišení úrokového výnosu. 

 

Výpočet pololetního kupónu proběhne následujícím způsobem: 

kupón = 
���)�

��č	� �ý�
�� �� ���
 * jmenovitá hodnota144 

kupón = 
 , #*

+
 * 100 000 = 3200 EUR 

 

                                                        
 
143 STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.177. 
144 STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.99. 
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Tabulka 17:  Rozpouštění kupónu 
Rozložení kupónu v čase Kupón (EUR)  

2-7/2011 6M 3200 
8-12/2011 5M 2667 

1/2012 1M 533 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 18:  Reálná hodnota 
Datum Reálná hodnota 
31.12.2011 13 983 600 

1.2.2011 13 150 178 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 19:  Účtování dluhopisu k obchodování dle ČÚL 
Číslo  Datum Operace Částka MD D 

1 1.2.2011 Nákup dluhopisů - 5 * 100 000 * 25,150 Kč 12 575 000 259 221 
  1.2.2011 Zprostředkovatelské poplatky 62 875 259 221 
2 1.2.2011 Zařazení do krátkodobého fin. majetku 12 637 875 253 259 
3 1.8.2011 Zaúčtování úroku 2-7/2011 - 3200 * 24,340 Kč 77 888 253.1 662 
4 1.8.2011 Výplata úroku 2-7/2011 77 888 221 253.1 
5 31.12.2011 Zaúčtování úroku 8-12/2011 - 2667 * 25,800 Kč 68 809 253.1 662 
6 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 1 199 028 253.2 664 
7 1.2.2012 Zaúčtování úroku 1/2011 - 533 * 24,730 Kč 13 181 253.1 662 
8 1.2.2012 Výplata úroku 8/2011-1/2012 79 136 221 253.1 
9 1.2.2012 Kurzová ztráta z úroku 2 854 563 253.1 

10 1.2.2012 Prodej dluhopisů 13 150 178 221 661 
11 1.2.2012 Zprostředkovatelské poplatky 65 751 568 221 
12 1.2.2012 Vyřazení dluhopisu z majetku       

    pořizovací cena 12 637 875 561 253 
    vyřazení oceňovacího rozdílu 1 199 028 561 253.2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Pohled IFRS 

Dluhopisy jsou nakoupeny k obchodování za účelem realizace krátkodobého zisku, 

účetní jednotka je tedy v souladu s IFRS 39 zařadí do kategorie nástrojů přeceňovaných 

reálnou hodnotou s dopadem do výsledku hospodaření. V této kategorii nespadají do 

ocenění v pořizovací ceně transakční náklady, účetní jednotka je proto musí v okamžiku 

pořízení zaúčtovat do nákladů. O úrokových výnosech bude účetní jednotka účtovat 

stejně jako pří účtování podle ČÚL. 
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Tabulka 20:  Účtování dluhopisu k obchodování dle IFRS 
Číslo  Datum Operace Částka MD D 

1 1.2.2011 Nákup dluhopisů - 5 * 100 000 * 25,150 Kč 12 575 000 259 221 
2 1.2.2011 Zprostředkovatelské poplatky 62 875 568 221 
3 1.2.2011 Zařazení do krátkodobého fin. majetku 12 575 000 253 259 
4 1.8.2011 Zaúčtování úroku 2-7/2011 - 3200 * 24,340 Kč 77 888 253 662 
5 1.8.2011 Výplata úroku 2-7/2011 77 888 221 253 
6 31.12.2011 Zaúčtování úroku 8-12/2011 - 2667 * 25,800 Kč 68 809 253 662 
7 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 1 261 903 253 664 
8 1.2.2012 Zaúčtování úroku 1/2011 - 533 * 24,730 Kč 13 181 253 662 
9 1.2.2012 Výplata úroku 8/2011-1/2012 79 136 221 253 

10 1.2.2012 Kurzová ztráta z úroku 2 854 563 253 
11 1.2.2012 Prodej dluhopisů 13 150 178 221 661 
12 1.2.2012 Zprostředkovatelské poplatky 65 751 568 221 
13 1.2.2012 Vyřazení dluhopisu z majetku       
    pořizovací cena 12 575 000 561 253 
    vyřazení oceňovacího rozdílu 1 261 903 561 253 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdíl ve vykazování podle standardů IFRS je pouze v zaúčtování transakčních nákladů 

rovnou při pořízení dluhopisů, nicméně k rozvahovému dni se tento rozdíl vyrovná, 

podle obou úprav bude účetní jednotka k 31.12.2011 vykazovat výnos ve výši 

1 345 725 Kč, stejně tak hodnota aktiv (cenných papírů) bude shodná. 

 

Při zařazení dluhopisů určených k obchodování podle pravidel IFRS 9 by účetní 

jednotka provedla test ekonomického modelu, zda je tento dluhový nástroj pořízen pro 

profitování ze změn reálné hodnoty na aktivním trhu nebo z důvodů inkasování 

smluvních peněžních toků. Účetní jednotka tyto dluhopisy pořídila za účelem zisku 

mezi pořizovací a prodejní cenou, test ekonomického modelu tedy nebyl splněn a účetní 

jednotka musí tyto dluhopisy přeceňovat reálnou hodnotou s dopadem do výsledku 

hospodaření. V této kategorii určuje IFRS 9 prvotní ocenění v pořizovací hodnotě, 

transakční náklady se zaúčtují rovnou do nákladů, průběh vykazování je tedy stejný 

jako podle IAS 39. 

3.2.2 Dluhopis držený do splatnosti 

Účetní jednotka nakoupila k 1.5.2010 10 ks čtyřletých kupónových dluhopisů za 

současnou hodnotu 95 000 Kč za kus. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 90 000 Kč, 

držitelům dluhopisů dále náleží pravidelné roční kupónové platby ve výši 7,5 % 
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jmenovité hodnoty dluhopisů, tyto platby jsou vypláceny vždy k 30.4. Účetní jednotka 

má v úmyslu držet tyto dluhopisy do splatnosti. 

 

Pohled ČÚL 

Při prvotním ocenění jsou dluhopisy oceněny pořizovací cenou, rozdíl mezi pořizovací 

a jmenovitou hodnotou (v tomto případě prémie) je po celou dobu držby dluhopisu 

rozpouštěn do nákladů. Odpis prémie tedy snižuje pořizovací cenu na jmenovitou 

hodnotu. Hodnota prémie za všechny dluhopisy činí 50 000 Kč, roční výše odpisu je ¼ 

prémie, tedy 12 500 Kč. 

 

Tabulka 21:  Rozpouštění prémie 
Období Dní Prémie 

1.5.2010 - 31.12.2010 246 8 425 
1.1.2011 - 31.12.2011 365 12 500 
1.1.2012 - 31.12.2012 365 12 500 
1.1.2013 - 31.12.2013 365 12 500 
1.1.2014 - 30.4.2014 119 4 075 
Celkem 5 x 365 50 000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účetní jednotce poplynou během držby dluhopisů platby z úrokových kupónů. 

Kupónový výnos činí 7,5 % ze jmenovité hodnoty dluhopisů, tj. 67 500 Kč. Vzhledem 

k tomu, že nejsou vypláceny ke konci účetního období, je nutno je ho časově rozlišit. 

 

Tabulka 22:  Rozpouštění kupónu 
Období Dní Částka 

1.5. - 31.12. 246 45 493 
1.1. - 30.4. 119 22 007 
Celkem 365 67 500  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Tabulka 23:  Účtování dluhopisu drženého do splatnosti dle ČÚL 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 1.5.2010 Nákup dluhopisů 950 000 065 221 
2 31.12.2010 Amortizace prémie 8 425 565 065 
3 31.12.2010 Zachycení nároku na kupon 5-12/2010 45 493 065.1 662 
4 30.4.2011 Zachycení nároku na kupon 1-4/2011 22 007 065.1 662 
5 30.4.2011 Výplata kupónu 67 500 221 065.1 
6 31.12.2011 Amortizace prémie 12 500 565 065 
7 31.12.2011 Zachycení nároku na kupon 5-12/2011 45 493 065.1 662 
8 30.4.2012 Zachycení nároku na kupon 1-4/2012 22 007 065.1 662 
9 30.4.2012 Výplata kupónu 67 500 221 065.1 

10 31.12.2012 Amortizace prémie 12 500 565 065 
11 31.12.2012 Zachycení nároku na kupon 5-12/2012 45 493 065.1 662 
12 30.4.2013 Zachycení nároku na kupon 1-4/2013 22 007 065.1 662 
13 30.4.2013 Výplata kupónu 67 500 221 065.1 
14 30.4.2013 Amortizace prémie 4 075 565 065 
15 1.5.2013 Přesun dluhopisů do krátkodobého fin.majetku 912 500 256 065 
16 31.12.2013 Amortizace prémie 8 425 565 256 
17 31.12.2013 Zachycení nároku na kupon 5-12/2013 45 493 256.1 662 
18 30.4.2014 Zachycení nároku na kupon 1-4/2014 22 007 256.1 662 
19 30.4.2014 Výplata kupónu 67 500 221 256.1 
20 30.4.2014 Amortizace prémie 4 075 565 256 
21 30.4.2014 Výplata jmenovité hodnoty dluhopisů 900 000 221 256 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ke 31.12.2011 budou v rozvaze zachyceny dluhopisy na účtu 065 v hodnotě 

974 568 Kč. 

 

Pohled IFRS 

Podle charakteru dluhopisů je zřejmé, že jde o dluhopisy držené do splatnosti, účetní 

jednotka je proto zařadí do kategorie cenných papírů držených do splatnosti (HTM). Pro 

cenné papíry v této kategorii standardy IFRS stanovují prvotní ocenění v současné 

hodnotě a amortizaci prémie na bázi efektivní úrokové míry. 

Efektivní úroková míra stanovuje současnou hodnotu dlouhodobého dluhopisu, tedy 

takovou, při níž se nákupní cena rovná ceně emisní. V případě, že je pořizovací cena 

vyšší než jmenovitá hodnota dluhopisu, pak je efektivní úroková míra nižší než 

nominální úroková míra, toto pravidlo platí samozřejmě i naopak. 
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Tabulka 24:  Stanovení efektivní úrokové míry 
Období  Peněžní tok  Diskontování - 7,5 %  Efektivní úroková míra Současná hodnota 

A B   C D 
1 67 500 62 791 5,9 63 739 
2 67 500 58 410 5,9 60 188 
3 67 500 54 335 5,9 56 834 
4 67 500 50 544 5,9 53 668 
4 900 000 673 920 5,9 715 571 
   Součet 900 000 Sou čet  950 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce je ve sloupci A peněžní tok stanovený nominální úrokovou mírou 7,5 % 

z jmenovité hodnoty dluhopisu, ve třetím sloupci jsou pak pro srovnání odúročitelem 

diskontované peněžní toky za použití nominální úrokové míry. Postupným zkoušením 

úrokových měr nižších než 7,5 % pak při míře 5,9 % dostaneme peněžní toky 

v současné hodnotě, jejichž součet se rovná přesně pořizovací ceně dluhopisů. V praxi 

je samozřejmě výrazně jednodušší a rychlejší použít funkci Řešitel v programu MS 

Excel. 

 

Pro stanovení výše amortizace prémie za použití efektivní úrokové míry je potřeba od 

aktuální účetní hodnoty dluhopisů (v 1. roce od pořizovací hodnoty) odečítat rozdíl 

mezi peněžním tokem stanoveným za pomoci nominální úrokové míry a peněžním 

tokem v současné hodnotě, tedy vypočteným pomocí efektivní úrokové míry. 

 

Tabulka 25:  Výpočet amortizace prémie 

Období Kupónová 
platba 

Výnos dle efektivní 
sazby Amortizace prémie  Účetní hodnota 

dluhopisu 
1.5.2010 950 000 

30.4.2011 67 500 56 054 -11 446 938 554 
30.4.2012 67 500 55 378 -12 122 926 432 
30.4.2013 67 500 54 663 -12 837 913 595 
30.4.2014 67 500 53 905 -13 595 900 000 
Celkem 270 000 220 000 -50 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Tabulka 26:  Časové rozlišení prémie 
Období Dní Prémie Suma za rok 

1.5.2010 - 31.12.2010 246 7714 7714 
1.1.2011 - 30.4.2011 119 3732 

11902 1.5.2011 - 31.12.2011 246 8170 
1.1.2012 - 30.4.2012 119 3952 

12604 1.5.2011 - 31.12.2012 246 8652 
1.1.2013 - 30.4.2013 119 4185 

13348 1.5.2013 - 31.12.2013 246 9163 
1.1.2014 - 30.4.2014 119 4432 4432 

Celkem  4 x 365 50000 50000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 27:  Časové rozlišení kupónu 
Období Dní Částka 

1.5. - 31.12. 246 45 493 
1.1. - 30.4. 119 22 007 
Celkem 365 67 500  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 28:  Účtování dluhopisu drženého do splatnosti dle IFRS 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 1.5.2010 Nákup dluhopisů 950 000 065 221 
2 31.12.2010 Amortizace prémie 7 714 565 065 
3 31.12.2010 Zachycení nároku na kupon 5-12/2010 45 493 065 662 
4 30.4.2011 Zachycení nároku na kupon 1-4/2011 22 007 065 662 
5 30.4.2011 Výplata kupónu 67 500 221 065 
6 31.12.2011 Amortizace prémie 11 902 565 065 
7 31.12.2011 Zachycení nároku na kupon 5-12/2011 45 493 065 662 
8 30.4.2012 Zachycení nároku na kupon 1-4/2012 22 007 065 662 
9 30.4.2012 Výplata kupónu 67 500 221 065 
10 31.12.2012 Amortizace prémie 12 604 565 065 
11 31.12.2012 Zachycení nároku na kupon 5-12/2012 45 493 065 662 
12 30.4.2013 Zachycení nároku na kupon 1-4/2013 22 007 065 662 
13 30.4.2013 Výplata kupónu 67 500 221 065 
14 30.4.2013 Amortizace prémie 4 352 565 065 
15 1.5.2013 Přesun dluhopisů do krátkodobého fin.majetku 912 500 256 065 
16 31.12.2013 Amortizace prémie 8 996 565 256 
17 31.12.2013 Zachycení nároku na kupon 5-12/2013 45 493 256 662 
18 30.4.2014 Zachycení nároku na kupon 1-4/2014 22 007 256 662 
19 30.4.2014 Výplata kupónu 67 500 221 256 
20 30.4.2014 Amortizace prémie 4 432 565 256 
21 30.4.2014 Výplata jmenovité hodnoty dluhopisů 900 000 221 256 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Mezi účtováním podle standardů IFRS a ČÚL vznikají rozdíly ve výsledku hospodaření 

v jednotlivých letech kvůli odlišnému výpočtu amortizace prémie. U české úpravy se 
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každoročně odepisuje stejná částka – 12 500 Kč, podle IFRS výše amortizace prémie 

v jednotlivých letech narůstá vlivem efektivní úrokové míry. V okamžiku splatnosti 

dluhopisu budou ovšem všechny peněžní toky podle obou úprav vyrovnány. Rozdíly ve 

výsledku hospodaření a účetní hodnotě dluhopisů v jednotlivých letech podle obou 

úprav jsou v tabulce níže. 

 

Tabulka 29:  Rozdíly mezi IFRS a ČÚL 
Stavy k datu VH   Rozvaha (v č. kupónu)   

  ČÚL IFRS Rozdíl ČÚL IFRS Rozdíl 
1.5.2010 0 0 0 950 000 950 000 0 

31.12.2010 37 068 37 779 -711 987 068 987 779 711 
31.12.2011 55 000 55 598 -598 974 568 975 877 1 309 
31.12.2012 55 000 54 896 104 962 068 963 273 1 205 
31.12.2013 55 000 54 152 848 949 568 949 925 357 
30.4.2014 17 932 17 575 357 900 000 900 000 0 
Celkem 220 000 220 000 0       

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě aplikace standardu IFRS 9 na dluhopisy držené do splatnosti by účetní 

jednotka opět musela provést ekonomický test dluhového nástroje. Ten spočívá 

v prověření, zda byl nástroj pořízen výhradně za účelem inkasování smluvních 

peněžních toků, v tomto případě tedy byl splněn, účetní jednotka neinkasovala jiné 

peněžní toky než úrok a jistinu, může tedy k rozvahovému dni tyto dluhopisy ocenit 

v zůstatkové hodnotě a ne v reálné hodnotě, jak je tomu u většiny ostatních nástrojů. 

IFRS 9 stanovuje pro dluhopisy držené do splatnosti stejné podmínky pro prvotní 

ocenění i amortizaci diskontu/prémie efektivní úrokovou mírou jako standard IAS 39, 

účtování by tedy proběhlo stejným způsobem. 

3.3 Finanční deriváty 

Finanční deriváty jsou nástroje, jejichž hodnota se váže k nějakému podkladovému 

aktivu a často jejich vypořádání proběhne až v budoucnosti, proto jejich vykazování a 

účtování je odlišné od nástrojů, jejichž metodika účtování byla zpracována 

v předchozích kapitolách. 



 

86 
 

3.3.1 Forwardy 

Účetní jednotka uzavřela dne 1.10.2011 forwardový kontrakt na nákup dvou lotů po 1 

000 ks akcií společnosti XYZ s datem vypořádání 31.3.2012, tento kontrakt je pořízen 

za spekulačními účely pro profitování na změně kurzu cen akcií společnosti XYZ. Ke 

dni uzavření kontraktu byla dohodnuta cena akcií 1 250 Kč/akcii, k 31.12.2011 činila 1 

450 Kč/akcii a k datu vypořádání pak 1 200 Kč/akcii. Zprostředkovatelské poplatky činí 

1 500 Kč/lot. Úroková sazba na domácí depozita činí 2,5 %, po dobu držby kontraktu se 

nemění. K datu vypořádání proběhne převod akcií do majetku účetní jednotky. 

Společnost XYZ nevyplácí dividendy. 

 

Pohled ČÚL 

Jelikož jde o finanční derivát pořízený za účelem spekulace, bude ho účetní jednotka 

k rozvahovému dni přeceňovat prostřednictvím změny reálné hodnoty s dopadem do 

výsledku hospodaření. Změna reálné hodnoty je rozdílem mezi pohledávkou a 

závazkem plynoucím z tohoto kontraktu, zachycenými na podrozvahových účtech. 

Podrozvahové pohledávky a závazky může účetní jednotka přeceňovat z důvodů změn 

v reálné hodnotě podkladového aktiva, v případě, že existuje jiná možnost stanovení 

reálné hodnoty podkladového aktiva. V okamžiku uzavření forwardového kontraktu je 

jeho reálná hodnota nulová, protože smluvní cena se rovná ceně tržní (reálné), jediným 

peněžním tokem se stávají transakční náklady, které podle ČÚL vstupují do rozvahy 

jako pořizovací cena. 

 

Výpočet podrozvahové pohledávky z akciového forwardu probíhá následujícím 

způsobem:145 

pohledávka = kontrakt * 
,-

!./-0∗
2

34'

146 

Výpočet podrozvahového závazku z akciového forwardu proběhne podobně jako 

pohledávka: 

závazek = kontrakt * 
8-

!./-0∗
2

34'

147 

                                                        
 
145 Pro výpočet reálných hodnot, podrozvahovách pohledávek a závazků je použita časová konvence 30/360. 
146 Zpracováno dle: STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.139. 
147 Zpracováno dle: STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.139. 
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V našem případě lze při přecenění stanovit reálnou hodnotu přímo, bez nutnosti 

stanovovat výši podrozvahových závazků a pohledávek. 

FV =  
:,-� 8-;∗ ��������

!./-0∗
2

34'

, 148 

kde:  SR…tržní cena akcie, 

 FR…cena dohodnutá při uzavření kontraktu, 

 t…čas do uzavření kontraktu ve dnech, 

 FV…reálná hodnota 

 IRD…úroková sazba na domácí depozita. 

 

Tabulka 30:  Přehled změn během trvání forwardového kontraktu 
Datum Cena Pohledávka Závazek Reálná hodnota 

1.10.2011 1 250 2 469 136 2 469 136 0 
31.12.2011 1 450 2 881 988 2 484 472 397 516 
31.3.2012 1 200 2 400 000 2 500 000 -100 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 31:  Účtování o akciovém forwardu 
Číslo  Datum Operace Částka MD D 

1 1.10.2011 Uzavření kontraktu - zprostředkovatelské poplatky 3 000 373 221 
2 1.10.2011 Zachycení podrozvahové pohledávky 2 469 136 761 789 
3 1.10.2011 Zachycení podrozvahového závazku 2 469 136 789 771 
4 31.12.2011 Přecenění podrozvahové pohledávky 412 852 761 789 
5 31.12.2011 Přecenění podrozvahového závazku 15 336 789 771 
6 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 394 516 373 667 
7 31.3.2012 Přecenění podrozvahové pohledávky 481 988 789 761 
8 31.3.2012 Přecenění podrozvahového závazku 15 528 789 771 
9 31.3.2012 Přecenění na reálnou hodnotu 497 516 567 373 

10 31.3.2012 Vypořádání kontraktu       
    zaúčtování akcií 2 400 000 259   
    odúčtování ztráty 100 000 373   
    platba za akcie 2 500 000   221 

11 31.3.2012 Odúčtování podrozvahové pohledávky 2 400 000 789 761 
12 31.3.2012 Odúčtování podrozvahového závazku 2 500 000 771 789 
13 31.3.2012 Zařazení akcií do krátkodobého fin.majetku 2 400 000 251 259 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celá operace s forwardovým kontraktem skončila ztrátou 100 000 Kč. 

 

 

                                                        
 
148 JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2010, s.230. 
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Pohled IFRS 

Standard IAS 39 jednoznačně stanovuje oceňování spekulativních derivátů v reálné 

hodnotě k rozvahovému dni, s dopadem do výsledku hospodaření, zvýšení reálné 

hodnoty se vykáže jako zisk z přecenění, snížení jako ztráta z přecenění.149 

 

Negativní změna reálné hodnoty může pro účetní jednotku znamenat, že se z derivátu 

původně klasifikovaného jako finanční aktivum stane finanční závazek, protože bude 

naplněna podmínka standardu IAS 39, tj. nastane smluvní povinnost směnit finanční 

aktiva či závazky s jinou účetní jednotku za podmínek pro podnik potencionálně 

nevýhodných.150 Z hlediska ocenění se pro účetní jednotku nic nemění, závazek bude 

dále oceňován reálnou hodnotou s dopadem do výsledku hospodaření. 

 

Účtování o forwardových kontraktech je stejné jako v případě ČÚL, zejména proto, že 

česká úprava pro finanční instituce přebrala metodiku IFRS, konkrétně ČÚS č.110 – 

Deriváty, který je z ustanovení ČÚS č.009 převzat i pro podnikatele. Jediným rozdílem 

budou zprostředkovatelské poplatky, které musí být v souladu s klasifikací forwardu 

jako nástroje přeceňovaného reálnou hodnotou s dopadem do výsledku hospodaření při 

pořízení zaúčtovány přímo do nákladů, nikoli do pořizovací ceny jako v případě ČÚL. 

3.3.2 Futures 

Účetní jednotka se rozhodla spekulovat na zvýšení ceny zemědělských komodit, pro 

svoje účely si zvolila kukuřici a dne 13.12.2011 zakoupila 5 futures kontraktů kukuřice 

s expiračním okamžikem k 15.7.2012 na chicagské komoditní burze (CBOT151) za cenu 

605 bodů za kontrakt. Za tento obchod zaplatila svému brokerovi poplatek 5 USD za 

kontrakt, broker pro uskutečnění obchodu účetní jednotce zablokoval z obchodního účtu 

zálohu (margin) ve výši 2 360 USD na kontrakt. Cena kukuřice skutečně stoupala, a tak 

účetní jednotka tento obchod uzavřela dne 10.1.2012 za cenu 663 bodů za kontrakt 

vstoupením do opačné pozice prodejem 5 kontraktů, opětovně zaplatila poplatek 

brokerovi ve výši 5 USD za kontrakt. Ke konci posledního obchodního dne roku 2011, 

                                                        
 
149 KRUPOVÁ, L., ČERNÝ, M.R., VAŠEK, L. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2005, s.726. 
150 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.191. 
151 CBOT – Chicago Board of Trade – chicagská burza 
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tedy 30.12., se kontrakt kukuřice obchodoval za 661 bodů. Úroková sazba na domácí 

depozita je ve výši 2,5 %. 

 

Pohled ČÚL 

Situace je obdobná jako v případě účtování forwardového kontraktu, s tím rozdílem, že 

komoditní futures kontrakt je obchodován na aktivním burzovním trhu, účetní jednotka 

tedy bude mít usnadněné ocenění. Clearingové centrum burzy provádí vypořádání 

nerealizovaných zisků a ztrát na konci každého obchodního dne, teoreticky by tedy 

účetní jednotka mohla přecenit svoji pozici každý den, není to ovšem pro účetní 

jednotku povinnost. Účetní jednotka zaúčtuje tyto deriváty v pořizovací ceně včetně 

transakčních poplatků, přecenění k rozvahovému dni bude provádět reálnou hodnotou 

s dopadem do výsledku hospodaření. 

 

Pro správné ocenění futures kontraktu je třeba znát hlouběji podstatu nástroje. Futures 

kontrakt na kukuřici je standardizován v objemu 5 000 bušlů152 na kontrakt, cena 

jednoho bodu na burzovní kotaci je 50 USD. V okamžiku uzavření obchodu má jeden 

futures kontrakt hodnotu 605 x 50 = 30 250 USD, jeden bušl má tedy hodnotu 

6,05 USD. O pohledávkách a závazcích z futures kontraktů se účtuje na 

podrozvahových účtech, do rozvahy vstupuje pouze reálná hodnota kontraktu. 

 

Výpočet podrozvahové pohledávky z futures kontraktů je stanoven následovně:153 

pohledávka = počet kontraktů * objem kontraktu * 
,-

!./-0∗
2

34'

154 

Výpočet podrozvahového závazku z futures kontraktů se provede tímto způsobem: 

závazek = počet kontraktů * objem kontraktu * 
8-

!./-0∗
2

34'

155 

Přímý výpočet reálné hodnoty počítá s rozdíly v cenách podkladového aktiva: 

FV =  
:,-� 8-;∗ �)�	� ��������= ∗ ��č	� ��������ů

!./-0∗
2

34'

 ,156 

 

                                                        
 
152 Bušl je angloamerická hmotnostní a objemová jednotka požívaná pro obilniny na komoditních burzách. V případě kukuřice je 
1 bušl zhruba 25,4 kg. 
153 Pro výpočet reálných hodnot, podrozvahových pohledávek a závazků je použita časová konvence 30/360. 
154 Zpracováno dle: STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.139. 
155 Zpracováno dle: STROUHAL, J. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 2010, s.139. 
156 JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2010, s.235. 
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kde:  SR…tržní cena akcie, 

 FR…cena dohodnutá při uzavření kontraktu, 

 t…čas do uzavření kontraktu ve dnech, 

 FV…reálná hodnota 

 IRD…úroková sazba na domácí depozita 

 

Tabulka 32:  Přehled změn během futures kontraktu 

Datum Kurz CZK/USD  Cena/bušl  Dny do expirace  Pohledávka  Závazek Reálná 
hodnota 

13.12.2011 19,424 6,05 212 2 895 255 2 895 255 0 
31.12.2011 19,940 6,61 195 3 251 060 2 975 630 275 430 
10.1.2012 20,131 6,63 185 3 294 389 3 006 193 288 196 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 33:  Účtování futures kontraktu  
Číslo  Datum Operace Částka MD D 

1 13.12.2011 Uzavření kontraktu - zprostředkovatelské poplatky 486 373.1 221 
2 13.12.2011 Zablokování marginu 229 203 378 221 
3 13.12.2011 Zachycení podrozvahové pohledávky 2 895 255 761.1 789 
4 13.12.2011 Zachycení podrozvahového závazku 2 895 255 789 771.1 
5 31.12.2011 Přecenění podrozvahové pohledávky 355 805 761.1 789 
6 31.12.2011 Přecenění podrozvahového závazku 80 375 789 771.1 
7 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 274 944 373.1 667 
8 10.1.2012 Přecenění podrozvahové pohledávky 43 329 761.1 789 
9 10.1.2012 Přecenění podrozvahového závazku 30 563 789 771.1 

10 10.1.2012 Přecenění na reálnou hodnotu 12 766 373.1 667 
11 10.1.2012 Vypořádání kontraktu 288 196 221 373.1 
12 10.1.2012 Vypořádání kontraktu - zprostředkovatelské poplatky 503 568 221 
13 10.1.2012 Vrácení zablokovaného marginu 229 203 221 378 
    Kurzový zisk z marginu 8 343   663 

14 31.3.2012 Odúčtování podrozvahové pohledávky 3 294 389 789 761.1 
15 31.3.2012 Odúčtování podrozvahového závazku 3 006 193 771.1 789 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celá obchodní transakce skončila ziskem ve výši 296 036 Kč, kurzové zisky a ztráty 

jsou zahrnuty v přecenění na reálnou hodnotu výsledkově. 

 

Pohled IFRS 

Standard IAS 39 stanovuje pro zařazení komoditní smlouvy mezi finanční nástroje 

podmínku tzv. čistého vypořádání kontraktu, tedy vyrovnání rozdílu mezi reálnou 

hodnotou podkladového aktiva a jeho cenou sjednanou v kontraktu ke dni vypořádání 

v penězích nebo jiným finančním nástrojem, případně vyrovnání proběhne vstupem 
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s protistranou do jiného kontraktu, který kompenzuje účinky dané smlouvy nebo 

smlouvu prodá před expirací nebo uplatněním.157 Tuto podmínku kontrakt uzavřený 

účetní jednotkou splňuje, proto o něm může být účtováno jako o finančním nástroji dle 

IAS 39 s oceněním v reálné hodnotě s dopadem do výsledku hospodaření. K datu 

sjednání bude tedy rozvahová hodnota futures kontraktů nulová, ovšem po přecenění 

k rozvahovému dni se stavy podle úprav ČÚL i IFRS srovnají, stejně jako výsledek 

hospodaření. 

 

Jediným rozdílem oproti účtování dle ČÚL budou stejně jako v případě forwardového 

kontraktu zprostředkovatelské poplatky, které budou zachyceny při uzavření kontraktu 

přímo do nákladů. 

3.3.3 Opce 

Účetní jednotka se rozhodla své volné finanční prostředky investovat do spekulace na 

vzestup ceny akcií firmy Microsoft Corp. Protože však nákup samotných akcií považuje 

za riskantní, nakoupila na 5 000 kusů těchto akcií k 30.11.2011 nákupní (call) opce 

s dobou expirace k 30.5.2012 na burzovním trhu CBOE.158 V době nákupu se akcie 

společnosti Microsoft Corp. obchodovaly za 30,9 USD/akcii, účetní jednotka nakoupila 

opce s realizační (strike) cenou za 30 USD/akcii, šlo tedy o tzv. opci v penězích (ITM – 

in the money), jeden kus opce na 1 akcii stál 0,91 USD, za celý objem obchodu tedy 

účetní jednotka zaplatila prémii ve výši 0,91 * 5000 = 4 550 USD. V průběhu držení 

opcí se však změnila ekonomická situace v účetní jednotce, a tak se rozhodla 15.3.2012 

opce na akcie Microsoft Corp. prodat a inkasovat pouze zisk z opční prémie, která díky 

nárůstu ceny podkladové akcie na 42 USD stoupla na 4,5 USD za kus. K 31.12.2011 

byla cena akcií 36,1 USD a opční prémie 2,4 USD. Transakční náklady činily 100 USD. 

 

Pohled ČÚL 

Nakoupené opce se od okamžiku pořízení účtují na podrozvahových účtech, zaplacená 

prémie se zachytí na účtu v účtové skupině 37. K rozvahovému dni se pak opce držené 

se spekulačním záměrem přeceňují v reálné hodnotě s výsledkovým dopadem. 

 

                                                        
 
157 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2011, s.190. 
158 CBOE – Chicago Board of Options Exchange – chicagská burza s opcemi 
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Výpočet podrozvahové pohledávky je proveden podle vztahu: 

pohledávka = počet akcií * spotová (tržní) cena za akcii159 

Výpočet podrozvahového závazku je proveden podle vztahu: 

závazek = počet akcií * sjednaná (realizační) cena za akcii160 

Výpočet reálné hodnoty opce (opční prémie) proběhne následovně: 

reálná hodnota opce = počet opcí * spotová (tržní) cena opce161 

 

Tabulka 34:  Přehled změn během operace s opcemi 

Datum Kurz CZK/USD  Cena akcie 
(USD) 

Prémie/opci 
(USD) Pohledávka  Závazek Reálná 

hodnota  
30.11.2011 18,838 30,90 0,91 2 910 471 2 825 700 85 713 
31.12.2011 19,940 36,10 2,40 3 599 170 2 991 000 239 280 
15.3.2012 18,809 42,00 4,50 3 949 890 2 821 350 423 203 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 35:  Účtování opcí na akcie 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 30.11.2011 Zachycení prémie 85 713 376 221 
2 30.11.2011 Transakční poplatky 1 884 376 221 
3 30.11.2011 Zachycení podrozvahové pohledávky 2 910 471 763 789 
4 30.11.2011 Zachycení podrozvahového závazku 2 825 700 789 773 
5 31.12.2011 Přecenění podrozvahové pohledávky 688 699 763 789 
6 31.12.2011 Přecenění podrozvahového závazku 165 300 789 773 
7 31.12.2011 Přecenění na reálnou hodnotu 151 683 376 667 
8 15.3.2012 Přecenění podrozvahové pohledávky 350 720 763 789 
9 15.3.2012 Přecenění podrozvahového závazku 169 650 773 789 

10 15.3.2012 Přecenění na reálnou hodnotu 183 923 376 667 
11 15.3.2012 Prodej opcí 423 203 221 376 
14 31.3.2012 Odúčtování podrozvahové pohledávky 3 949 890 789 763 
15 31.3.2012 Odúčtování podrozvahového závazku 2 821 350 773 789 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě, že by cenový vývoj akcie společnosti Microsoft Corp. byl opačný, a účetní 

jednotka opci nemohla na promptním trhu prodat z důvodů její bezcennosti a ani by ji 

nerealizovala výměnou za akcie, odúčtovala by ji do nákladů na účet ve účtové 

skupině 56. 

 

                                                        
 
159 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 110 – Deriváty, odst. 8. 
160 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 110 – Deriváty, odst. 8. 
161 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
ČÚS č. 110 – Deriváty, odst. 9. 
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Kdyby to povaha obchodování na burze s opcemi umožňovala a účetní jednotka by 

měla možnost realizovat opce nákupem akcií k 15.3.2012, vypadalo by účtování 

následovně. 

 

Tabulka 36:  Účtování při realizaci opcí na akcie 
Číslo Datum Operace Částka MD D 

1 15.3.2012 Přecenění podrozvahové pohledávky 350 720 763 789 
2 15.3.2012 Přecenění podrozvahového závazku 169 650 773 789 
3 15.3.2012 Přecenění na reálnou hodnotu 183 923 376 667 
4 15.3.2012 Uplatnění opcí - nákup akcií 3 949 890 259   
      3 526 687   221 
      423 203   376 
5 31.3.2012 Odúčtování podrozvahové pohledávky 3 949 890 789 763 
6 31.3.2012 Odúčtování podrozvahového závazku 2 821 350 773 789 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pohled IFRS 

Odlišnost od úpravy dle ČÚL nastává opět pouze v oblasti transakčních nákladů, které 

by podle IFRS v okamžiku prvotního ocenění byly zachyceny rovnou v nákladech. 

Podle IFRS 9 by účetní jednotka finanční deriváty zařadila mezi kapitálové nástroje 

určené k obchodování s přeceňováním reálnou hodnotou do výsledku hospodaření. 

 

Metodika vykazování, oceňování a účtování derivátů se v rámci obou účetních nijak 

zásadně neliší, jediné odlišnosti, které můžeme zaznamenat, jsou již několikrát výše 

zmíněné transakční náklady zahrnované dle IFRS při pořízení do nákladů. Tento rozdíl 

je ale kvůli malé hodnotě transakčních nákladů v poměru k hodnotě kontraktů 

nevýznamný, bez ohledu na to, že při prvním přecenění se rozdíly mezi úpravami 

rozvahově i výsledkově vyrovnají. Další, ale v praxi nijak častou odlišností, je odlišné 

prvotní ocenění. ČÚL stanovuje ocenit deriváty v pořizovací ceně včetně transakčních 

nákladů,162 standardy IFRS striktně pro kategorii nástrojů oceňovaných ve fair value 

s dopadem do výsledku hospodaření vyžadují prvotní ocenění v reálné hodnotě 

neupravené o transakční náklady. Tento stav poměrně vysoké míry harmonizace 

vykazování derivátů nastal díky implementaci standardu ČÚS č.110 pro finanční 

instituce i do účetnictví podnikatelů. Díky tomu je účtování derivátů dle ČÚL podstatně 

                                                        
 
162 Zákon č.563/1992, Sb., §25 odst.1. 
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více sjednocené se standardy IFRS než vykazování běžnějších nástrojů jako jsou akcie, 

dluhopisy nebo i pohledávky.  

3.4 Zveřejnění 

Z hlediska externích uživatelů účetních informací je jejich zveřejnění tou nejdůležitější 

fází celého procesu vykazování účetních operací. V následující kapitole je zpracováno 

způsob zveřejnění operací s cennými papíry a finančními deriváty účetní jednotky podle 

požadavků ČÚL a standardů IFRS. 

3.4.1 Zveřejnění dle české účetní legislativy 

ČÚL účetním jednotkám sestavujícím individuální účetní závěrku kromě samotné 

struktury rozvahy a výkazu zisků a ztrát nařizuje zveřejnit dodatečné vysvětlující 

komentáře v příloze k účetní závěrce.163 Účetní jednotka z předešlých příkladů by 

zveřejnila doplňující informace v následující podobě. 

 

Použité oceňovací modely 

Účetní jednotka ocenila při pořízení finanční nástroje v pořizovací ceně včetně 

transakčních nákladů, k rozvahovému dni upřednostňuje ocenění reálnou hodnotou tam, 

kde jí to zákonná úprava dovoluje. Držené akcie a dluhopisy k obchodování byly 

oceněny k rozvahovému dni tržní hodnotou převzatou z aktivního trhu, dluhopisy 

držené do splatnosti amortizovanou pořizovací cenou, akcie klasifikované jako 

realizovatelné byly oceněny reálnou hodnotu za použití dividendového diskontního 

modelu, hodnota finančních derivátů byla stanovena na základě tržní ceny 

podkladových aktiv s výjimkou opcí, které byly oceněny tržní hodnotou převzatou 

z aktivního trhu. Podíly pod podstatným vlivem byly přeceněny metodou ekvivalence 

na vlastním kapitálu vlastněné účetní jednotky. Účetní jednotka k rozvahovému dni 

nevykazuje žádné finanční závazky. Ke stanovení kurzových rozdílů používá účetní 

jednotka denní kurs ČNB. 

 

 

                                                        
 
163 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, §39 
odst.5 písm. c). 
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Změny reálné hodnoty 

Účetní jednotka pořídila všechny finanční nástroje až v průběhu účetního období roku 

2011, k 31.12.2010 vlastnila pouze dluhopisy držené do splatnosti, které neoceňuje 

reálnou hodnotou. Reálná hodnota derivátů je zachycena v účtové skupině 37 jako 

pohledávky. Změny reálných hodnot od okamžiku pořízení do rozvahového dne jsou 

v tabulce 37. 

 

Tabulka 37:  Změny reálné hodnoty 
Finan ční aktivum Pořízení Hodnota p ři po řízení RH k 31.12.2012 Rozdíl 

Akcie k obchodování 11.10.2011 221 633 173 500 -48 133 
Realizovatelné akcie 5.5.2011 1 799 010 1 935 000 135 990 
Dluhopisy k obchodování 1.2.2011 12 637 875 13 905 712 1 267 837 
Forwardy na akcie 1.10.2011 3 000 397 516 394 516 
Futures 13.12.2011 486 275 430 274 944 
Opce 30.11.2011 87 597 239 280 151 683 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Změny rozvahového ocenění podílů pod podstatným vlivem a dluhopisů držených do 

splatnosti jsou v tabulce níže. Dluhopisy držené do splatnosti měly k 31.12.2010 

hodnotu 987 068 Kč, během účetního období 2011 se jejich hodnota snížila o 12 500 Kč 

vlivem amortizace prémie. 

 

Tabulka 38:  Hodnota ostatních finančních aktiv 
Finan ční aktivum Pořízení Hodnota p ři po řízení RH k 31.12.2012 Rozdíl 

Podíl pod podstatným vlivem 30.9.2011 20 500 000 21 250 000 750 000 
Dluhopisy do splatnosti 1.5.2010 950 000 974 568 24 568 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Deriváty 

Účetní jednotka vlastní k 31.12.2011 deriváty určené k obchodování, podkladová aktiva 

derivátů typu forward a opce jsou akcie veřejně obchodovatelných společností, 

podkladové aktivum derivátu typu futures je komoditní kontrakt na kukuřici. Derivát 

typu forward byl s protistranou sjednán mimoburzovně, ostatní jsou obchodovatelné na 

burzovním trhu. Změny jejich reálných hodnot jsou v tabulce 37, hodnoty 

podrozvahových pohledávek a závazků vyjadřující finanční rozsah těchto derivátů 

v tabulce 40. Účetní jednotka neúčtuje o žádných zajišťovacích ani vložených 

derivátech. 
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Změny ve vlastním kapitálu související s oceněním reálnou hodnotou a ekvivalencí 

Vlivem přecenění finančních nástrojů k rozvahovému dni se změnila výše vlastního 

kapitálu. K 31.12.2011 byly z finančního majetku do vlastního kapitálu přeceněny 

reálnou hodnotou pouze realizovatelné akcie, metodou ekvivalence podíly pod 

podstatným vlivem. Změny ve vlastním kapitálu z důvodu ocenění těchto složek 

majetku účtuje účetní jednotka na účet v účtové skupině 41. K 31.12.2011 nevytvořila 

účetní jednotka žádnou opravnou položku k finančnímu majetku. Změny uvádí 

tabulka 39. 

 

Tabulka 39:  Změny vlastního kapitálu 
Finan ční aktivum Změna 

Podíl pod podstatným vlivem 750 000 
Realizovatelné akcie 135 990 
Celkem 885 990  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podrozvahová evidence 

Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech podrozvahové pohledávky a 

závazky vázané na vlastněné deriváty. Výše těchto pohledávek a závazků byly 

stanovena u derivátů typu forward a futures za použití úrokovém míry na domácí 

depozita a časové hodnoty do okamžiku vypořádání, u derivátů typu opce pouze 

prostřednictvím tržní ceny podkladového aktiva. Jejich výše k 31.12.2011 je 

v tabulce 40. 

 

Tabulka 40:  Podrozvahová evidence 
Finan ční aktivum Podrozvahová pohledávka Podrozvahový závazek 

Forwardy 2 881 988 2 484 472 
Futures 3 251 060 2 975 630 
Opce 3 599 170 2 991 000 
Celkem 9 732 218 8 451 102 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.2 Zveřejnění dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

Oblastí zveřejňování v oblasti finančních nástrojů se zabývá standard IFRS 7, pro 

modelové příklady jsem pracoval s úpravou standardu IFRS 7 před zavedením dodatků 

ke standardu IFRS 9. 
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Finanční nástroje podle kategorií 

V komentáři k výkazu o finanční pozici (rozvaha) účetní jednotka zveřejní hodnoty 

držených finančních nástrojů v klasifikaci dle IAS 39 (pokud neaplikovala IFRS 9). 

Účetní jednotka neprovedla během účetního období žádný přesun mezi kategoriemi 

finančních aktiv. 

 

Tabulka 41:  Finanční aktiva podle kategorií IFRS - zveřejnění 
Kategorie 31.12.2011 31.12.2010 
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem 
do výsledku hospodaření 14 991 438 0 
Investice držené do splatnosti 975 877 987 779 
Půjčky a pohledávky 0 0 
Realizovatelná finanční aktiva 22 035 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Všechna aktiva zařazená do kategorie oceňovaných reálnou hodnotou s dopadem do 

výsledku hospodaření jsou určena k obchodování, účetní jednotka nezařadila do této 

kategorie při prvotním rozpoznání žádná jiná aktiva. Během účetního období účetní 

jednotka neprovedla žádnou reklasifikaci finančních nástrojů. Účetní jednotka měla 

v majetku k 31.12.2011 krátkodobý finanční majetek v následujícím podrobnějším 

členění. 

 

Tabulka 42:  Krátkodobá finan ční aktiva - zveřejnění 
Krátkodobá fin.aktiva 31.12.2011 31.12.2010 
Derivátové kontrakty 912 226 0 
Realizovatelné cenné papíry 1 935 000 0 
Cenné papíry k obchodování 14 079 212 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zisky a ztráty 

Účetní jednotka nevlastní žádná finanční aktiva znehodnocená úvěrovými ztrátami. 

Nerealizované zisky a ztráty z finančních aktiv přeceněných reálnou hodnotou do 

výsledku hospodaření jsou v tabulce 43. 
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Tabulka 43:  Zisky a ztráty z finančních aktiv ve výsledku hospodaření 
Aktivum Částka 
akcie k obchodování -80 526 
dluhopis k obchodování 1 345 725 
forwardy 394 516 
futures 274 944 
opce 151 683 
Celkem 2 086 342  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zisky a ztráty z finančních aktiv klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva 

(kategorie AFS) a investice držené do splatnosti. 

 

Tabulka 44:  Zisky/ztráty z kategorie AFS a HTM 
Aktivum - AFS Částka 
realizovatelné akcie 15 240 
podíly -400 000 
Celkem -384 760  
Aktivum - HTM Částka 
dluhopis držený do 
splatnosti 55 598 
Celkem 55 598  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Úrokové výnosy a náklady plynoucí z finančních aktiv nevykazovaných reálnou 

hodnotou výsledkově jsou uvedeny v tabulce 45. 

 

Tabulka 45:  Výnosy a náklady z úroků a prémie 
Položka Částka 
výnosy z úrokových kupónů 67 500 
amortizace prémie 11 902 
Celkem 79 402  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 46:  Náklady z poplatků za finanční aktiva nevykazovaná v reálné hodnotě výsledkově 
Aktivum Částka 
realizovatelné akcie 8 950 
podíly 500 000 
Celkem 508 950  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



 

99 
 

Stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů 

Popis stanovení reálných hodnot by byl identický jako podle české úpravy s výjimkou 

majetkových účastí, které jsou dle standardů IFRS přeceněny reálnou hodnotu. Celková 

hodnota změn reálné hodnoty finančních aktiv byla v účetním období 2011 

1 845 965 Kč. 

 

Tabulka 47:  Změny reálných hodnot dle IFRS 

Finan ční aktivum Pořízení Hodnota p ři 
pořízení 

RH k 
31.12.2012 Rozdíl 

Akcie k obchodování 11.10.2011 220 750 173 500 -47 250 
Realizovatelné akcie 5.5.2011 1 799 010 1 935 000 135 990 
Dluhopisy k obchodování 1.2.2011 12 575 000 13 905 712 1 330 712 
Forwardy na akcie 1.10.2011 0 397 516 397 516 
Futures 13.12.2011 0 275 430 275 430 
Opce 30.11.2011 85 713 239 280 153 567 
Podíl pod podstatným vlivem 30.9.2011 20 500 000 20 100 000 -400 000 
Celkem       1 845 965 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 48:  Celkové výnosy podle místa zachycení 
Zachycení Částka 
Výnosy zachycené ve výsledku hospodaření 2 230 725 
Výnosy zachycené v ostatním úplném výsledku OCI -384 760 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zveřejnění rizik 

Úvěrové riziko vzniká při nesplacení závazku dlužníkem. Účetní jednotka má 

zachyceny finanční nástroje obchodované na burzovním trhu, u kterých je riziko 

nesplacení závazku minimalizováno regulací samotné burzy. Jedná se o obchodované 

akcie a dluhopisy a finanční deriváty. U realizovatelných akcií a majetkové účasti 

úvěrové riziko nevzniká. Úvěrové riziko se objevuje pouze u dluhopisů držených do 

splatnosti, kde možná ztráta z nesplacení jmenovité hodnoty dluhopisů při nejméně 

příznivé situaci pro účetní jednotku dosáhne celé hodnoty držených dluhopisů, tedy 

975 877 Kč. Účetní jednotka se proti tomuto riziku nezajišťuje. Účetní jednotka 

nevlastní žádná finanční aktiva po lhůtě splatnosti. 

 

Likvidní riziko účetní jednotce nevzniká, nevlastní žádné finanční závazky. V případě 

derivátových kontraktů může při nepříznivém vývoji cen podkladových aktiv vzniknout 
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finanční závazek ve formě záporné změny reálné hodnoty, k 31.12.2011 ovšem 

nevýhodná pozice pro účetní jednotku nenastala. 

 

Tržní riziko je riziko změny budoucích peněžních toků v důsledku změny v tržní ceně 

daného aktiva. Tržní riziko může vzniknout z důvodů změny kurzů měn, ve kterých je 

finanční nástroj oceněn. Účetní jednotka provede analýzu citlivosti na tržní rizika. 

Změny v zisku účetní jednotky a ve vlastním kapitálu při změně kurzů měn o 5 % jsou 

uvedeny podle finančních nástrojů v tabulce 49. 

 

Tabulka 49:  Analýza citlivosti na změny kurzů měn 

Aktivum Hodnota v 
účetnictví 

Hodnota - 
kurz -5 % Rozdíl Hodnota - 

kurz + 5 %  Rozdíl 

Realizovatelné akcie           
dividendy 73 020 69 369 -3 651 76 671 3 651 

ocenění k 31.12.2011 1 935 000 1 838 250 -96 750 2 031 750 96 750 
Dluhopis k obchodování           

úrok k 1.8.2011 77 888 73 994 -3 894 81 782 3 894 
ocenění k 31.12.2011 13 983 600 13 284 420 -699 180 14 682 780 699 180 

Futures 275 430 261 659 -13 771 289 201 13 771 
Opce 239 280 227 316 -11 964 251 244 11 964 
Celkem rozdíl ve VH     -829 210   829 210 
Celkem rozdíl v OCI     0   0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při změně kurzů měn o +/- 5 % by se změnil výsledek hospodaření o +/- 829 210 Kč, na 

vlastní kapitál by změna kurzů měn neměla vliv. 

 

Dalším z možných tržních rizik je změna úrokových sazeb. Dluhopisy držené účetní 

jednotkou mají stanovené pevné úrokové sazby, toto tržní riziko zde proto nehrozí. 

Změny úrokových sazeb mají vliv na ocenění derivátových kontraktů přeceňovaných na 

reálnou hodnotu za využití úrokové sazby na domácí depozita. Změny v zisku účetní 

jednotky při změně úrokových sazeb na domácí depozita o 0,5 % jsou uvedeny 

v tabulce 50. 
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Tabulka 50:  Analýza citlivosti na změny úrokových sazeb 

Aktivum Hodnota v 
účetnictví 

Hodnota - 
změna -0,5 % Rozdíl Hodnota - 

změna + 0,5 % Rozdíl 

Forward 397 516 398 010 494 397 022 -494 
Futures 275 430 276 168 738 274 696 -734 
Celkem rozdíl ve VH     1 232   -1 228 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při snížení úrokové sazby na domácí depozita o 0,5 % se výsledek hospodaření 

k 31.12.2011 zvýší o 1 232 Kč, v případě zvýšení o 0,5 % se výsledek hospodaření sníží 

o 1 228 Kč. 

3.5 Zhodnocení rozdílů 

Vykazování cenných papírů a finančních derivátů se podle úprav české účetní 

legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví vyznačuje určitými rozdíly, 

při aplikaci na účetní případy jednotlivých nástrojů vznikly rozdíly zachycené v tabulce 

níže. 

 

Tabulka 51:  Rozdíly v zachycení  jednotlivých finančních aktiv dle ČÚL a IFRS 
  Rozvaha - aktiva Výsledek hospoda ření 
Stav k 31.12.2011 ČÚL IFRS Rozdíl ČÚL IFRS Rozdíl 
akcie k obchodování 173 500 173 500 0 -80 526 -80 526 0 
realizovatelné akcie 1 935 000 1 935 000 0 73 020 193 770 -120 750 
podíly 21 250 000 20 100 000 1 150 000 0 0 0 
dluhopis k obchodování 13 905 712 13 905 712 0 1 345 725 1 345 725 0 
dluhopis držený do splatnosti 974 568 975 877 -1 309 55 000 55 598 -598 
forwardy 397 516 397 516 0 394 516 394 516 0 
futures 275 430 275 430 0 274 944 274 944 0 
opce 239 280 239 280 0 151 683 151 683 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Akcie k obchodování jsou podle obou úprav přeceněny k rozvahovému dni na reálnou 

hodnotu s dopadem do výsledku hospodaření, proto je konečný stav identický, jedinou 

odlišností je zahrnutí transakčních poplatků ve výši 1 766 Kč přímo do nákladu při 

prvotním ocenění dle IFRS. 

 

Realizovatelné akcie mají podmínky pro přeceňování obdobné, jsou přeceněny reálnou 

hodnotou do vlastního kapitálu, protože však úprava IAS 39 požaduje zahrnout kurzové 

rozdíly a úroky do výsledku hospodaření, musí být v účtování dle IFRS odděleny, rozdíl 
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120 750 Kč vznikl právě zachycení kurzového rozdílu do výnosů. Výnos 73 020 Kč se 

v úpravě dle ČÚL vztahuje k inkasu dividend. 

 

Majetkové podíly v jiných účetních jednotkách pod podstatným vlivem vykazují 

v oceňování významné rozdíly. V případě, že účetní jednotka využije dle ČÚL 

přecenění podílu metodou ekvivalence a zároveň by podle IFRS tento podíl ocenila 

reálnou hodnotou, vznikl by v ocenění k rozvahovému dni rozdíl ve výši 1 150 000 Kč. 

IFRS ocenění metodou ekvivalence pro individuální účetní závěrky nepovolují, podíl se 

ocení pořizovací cenou nebo reálnou hodnotou, při prokázání snížení hodnoty se ztráta 

zobrazí ve výsledku hospodaření. 

 

Metodika zachycení dluhopisů určených k obchodování je v rámci obou úprav 

identická, obě požadují přecenění na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku 

hospodaření, jediným rozdílem je opět zahrnutí transakčních nákladů ve výši 62 875 Kč 

při pořízení rovnou do nákladů dle IFRS. 

 

V případě dluhopisů držených do splatnosti vyžadují standardy IFRS použití efektivní 

úrokové míry při stanovení amortizace prémie/diskontu, proto amortizace narůstá 

postupně, na rozdíl od amortizace dle ČÚL, kde se odepisuje lineárně stále stejná 

částka, v době splatnosti dluhopisu je ovšem stav vyrovnán. Během držby dluhopisu tak 

vlivem aplikace efektivní úrokové míry vznikl rozdíl v rozvahovém ocenění dluhopisu 

ve výši 1309 Kč, výsledek hospodaření se liší o rozdíl v amortizaci za rok 2011 ve výši 

598 Kč, který spolu s rozdílem v amortizaci za rok 2010 ve výši 711 Kč tvoří právě 

rozdíl v rozvahovém ocenění. 

 

Vykazování finančních derivátů typu forward, futures a opce se v rámci obou úprav 

vyznačují vysokou kompatibilitou, jediným rozdílem je opět zachycení transakčních 

nákladů rovnou do nákladů při pořízení dle IFRS, k rozvahovému dni je v důsledku 

přecenění na reálnou hodnotu stav vyrovnán. Účetní legislativa vyžaduje stanovení 

podrozvahových pohledávek a závazků stanovení v aktuální hodnotě podkladového 

aktiva. Při výpočtu podrozvahových pohledávek a závazků se ovšem může účetní 

jednotka dostat mírně rozdílné výsledky podle metodiky výpočtu. První způsob 
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výpočtu, použitý u účtování forwardového a futures kontraktu, zohledňuje úrokovou 

sazbu domácích depozit a časovou hodnotu do termínu vypořádání kontraktu (hodnoty 

v tabulce označeny PP 1, PZ 1, RH 1), druhý jednodušší způsob použitý u opcí se 

spoléhá při stanovení hodnoty podkladového aktiva pouze na tržní (spotovou) cenu 

podkladového aktiva (v tabulce označeny PP 2, PZ 2, RH 2). Možné rozdíly a dopad na 

reálnou hodnotu derivátového kontraktu jsou v tabulce 52. 

 

Tabulka 52:  Rozdíly při výpočtu podrozvahových pohledávek a závazků 

Forward                   

Datum PP 1 PP 2 rozdíl PP PZ 1 PZ 2 rozdíl PZ RH 1 RH 2 rozdíl RH 

1.10.2011 2 469 136 2 500 000 30 864 2 469 136 2 500 000 30 864 0 0 0 

31.12.2011 2 881 988 2 900 000 18 012 2 484 472 2 500 000 15 528 397 516 400 000 2 484 

31.3.2012 2 400 000 2 400 000 0 2 500 000 2 500 000 0 -100 000 -100 000 0 

Futures     

Datum PP 1 PP 2 rozdíl PP PZ 1 PZ 2 rozdíl PZ RH 1 RH 2 rozdíl RH 

13.12.2011 2 895 255 2 937 880 42 625 2 895 255 2 937 880 42 625 0 0 0 

31.12.2011 3 251 060 3 295 085 44 025 2 975 630 3 015 925 40 295 275 430 279 160 3 730 

10.1.2012 3 294 389 3 336 713 42 324 3 006 193 3 044 814 38 621 288 196 291 899 3 703 

Opce     

Datum PP 1 PP 2 rozdíl PP PZ 1 PZ 2 rozdíl PZ RH  

30.11.2011 2 874 539 2 910 471 35 932 2 790 814 2 825 700 34 886 85 713 

31.12.2011 3 562 065 3 599 170 37 105 2 960 164 2 991 000 30 836 239 280 

15.3.2012 3 929 424 3 949 890 20 466 2 806 732 2 821 350 14 618 423 203 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z hlediska přiblížení se reálné hodnotě v podobě tržního ocenění je nejpřesnější druhý 

způsob výpočtu, první naopak udává nepatrně nižší hodnoty upravující tržní hodnoty na 

současnou hodnotu. Rozdíly v reálných hodnotách derivátů nejsou významné, v případě 

opcí je reálná hodnota stanovena jedinou hodnotou, jelikož tržní hodnota opční prémie 

je dostupná přímo z aktivního trhu a její cena není přímo závislá na ceně podkladového 

aktiva. Reálné hodnoty forwardového a futures kontraktu k rozvahovému dni by při 

použití druhého způsobu výpočtu byly o 6 214 Kč vyšší. Při použití obou metod však 

platí, že v okamžiku expirace kontraktu budou hodnoty podkladových pohledávek a 

závazků podle obou metodik výpočtu stejné z důvodu nulové doby do konce kontraktu. 
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3.5.1 Vliv metodiky účtování finančních nástrojů na rentabilitu účetní jednotky 

Metodika účtování cenných papírů a finančních derivátů má přímý vliv na závěrečné 

vykázání těchto položek aktiv v rozvaze účetní jednotky a také na hodnoty rentability 

aktiv a vlastního kapitálu při aplikaci rozvahových hodnot na základní poměrové 

ukazatele finanční analýzy. 

 

Tabulka 53:  Rozvaha k 31.12.2011 dle ČÚL 
ČÚL 

Aktiva Pasiva 
Bankovní účet -36 242 789 VH běžného období 2 214 362 
Krátkodobé CP 14 079 212 VH minulých let 37 068 
Dlouhodobý finanční majetek 24 159 568 Oceňovací rozdíl k maj. 885 990 
Jiné pohledávky 1 141 429     
Celkem 3 137 420  Celkem 3 137 420  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 54:  Rozvaha k 31.12.2011 dle IFRS 
IFRS 

Aktiva Pasiva 
Bankovní účet -36 242 789 VH běžného období 2 335 710 
Krátkodobé CP 14 079 212 VH minulých let 37 779 
Dlouhodobý finanční majetek 23 010 877 Fond z přecenění -384 760 
Jiné pohledávky 1 141 429     
Celkem 1 988 729  Celkem 1 988 729  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ze srovnání obou závěrečných rozvah vidíme naprosto shodnou hodnotu krátkodobých 

cenných papírů (tedy akcií a dluhopisů k obchodování), které jsou podle obou úprav 

přeceněny k rozvahovému dni reálnou hodnotou, takže jejich konečný stav je identický 

bez ohledu na účtování transakčních poplatků při pořízení. Stejně tak hodnota jiných 

pohledávek, kde jsou v účtové skupině 37 zachyceny finanční deriváty, je v obou 

úpravách díky přecenění na reálnou hodnotu stejná.  

 

Zásadní rozdíly ovšem vznikají v oblasti dlouhodobého finančního majetku 

(realizovatelné akcie, dluhopisy držené do splatnosti, majetkové podíly). Rozdíl 

v aktivech ve výši 1 148 691 Kč je způsoben použitím efektivní úrokové míry při 

amortizaci prémie dluhopisu drženého do splatnosti dle IFRS (-1 309 Kč) a odlišného 

způsobu přecenění majetkového podílu pod podstatným vlivem (1 150 000 Kč). Cenné 
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papíry z kategorie dlouhodobého finančního majetku způsobují i rozdíly ve vlastním 

kapitálu. Realizovatelné akcie jsou podle obou úprav přeceněny reálnou hodnotu 

s kapitálovým dopadem, dle IFRS je tento dopad oproštěn od změn kurzů měn a úroků, 

proto je dle ČÚL do kapitálu účtováno celé přecenění (135 990 Kč), dle IFRS pouze 

část (15 240 Kč), kurzový zisk je započten do výnosů, kde ovlivní výsledek hospodaření 

běžného období. Přecenění do vlastního kapitálu je uplatněno i u majetkových podílů, 

kde je dle ČÚL do kapitálu zaúčtováno zvýšení hodnoty podílu dle metody ekvivalence 

(750 000 Kč), dle IFRS naopak snížení hodnoty při aplikaci ocenění reálnou hodnotou 

(-400 000 Kč).  

 

Rozdíly v obou rozvahách při zohlednění absolutních hodnot mnou předložených 

příkladů nejvíce ovlivňuje rozdíl v ocenění majetkového podílu, ostatní odlišnosti jako 

je aplikace efektivní úrokové míry a rozdílné přecenění do vlastního kapitálu u 

realizovatelných akcií nejsou vzhledem k objemu transakcí významné. 

 

Pro srovnání rentability obou úprav je vzhledem k jednoduchosti obou rozvah možno 

použít pouze poměrové ukazatele rentability celkového kapitálu ROA164 a rentability 

vlastního kapitálu ROE.165 

 

Rentabilita celkového kapitálu poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu 

věřitelů.166 Tento poměr vyjadřuje, kolik jedna koruna vloženého kapitálu generuje zisku 

před úroky a zdaněním.167 Rentabilita celkového kapitálu se vypočítá podle vztahu: 

ROA = 
?��� �ř	� ú���� � ����ě�í�

������ �	
�	�
168 

Rentabilita vlastního kapitálu měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu.169 Hodnota se dostane z následujícího vztahu: 

ROE = 
Č���ý ����

A
����í �����á

170 

                                                        
 
164 ROA – Return on assets 
165 ROE – Return on equity 
166 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2010, s.98. 
167 STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. Velká kniha příkladů. 2011, s.602. 
168 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2010, s.99. 
169 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2010, s.98. 
170 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2010, s.99. 
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Pro výpočet čistého zisku jsem uvažoval s daní ve výši 19 %. 

 

Tabulka 55:  Hodnoty rentability dle ČÚL a IFRS 
  ČÚL IFRS 
ROA 0,71 1,17 
ROE 0,57 0,95 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Díky nižší hodnotě dlouhodobých aktiv o 1 148 691 Kč v případě IFRS a faktu, že 

majetkové podíly nijak nevstoupily do výsledku hospodaření, vykazuje rozvaha 

sestavená dle metodiky IFRS výrazně lepší výsledky u obou poměrových ukazatelů. U 

obou ukazatelů platí pravidlo, že čím vyšší poměr, tím lepší výsledek, proto by i účetní 

jednotka účtující dle IFRS vykázala na základě finanční analýzy mnohem lepší 

návratnost investovaných prostředků než účetní jednotka aplikující pravidla ČÚL. Tyto 

významně odlišné výsledky opodstatňují značný důraz standardů IFRS na zveřejňování 

metodiky ocenění aktiv v příloze k účetní závěrce, bez těchto dodatečných informací by 

jinak nebylo možno provést srovnání tak odlišných výsledků. Hodnoty obou ukazatelů 

jsou při aplikaci na běžné kompletní účetní výkazy výrazně nižší, modelový příklad 

aplikovaný pouze na cenné papíry je značně zjednodušující. 

 

Vzhledem k zásadnímu ovlivnění výsledků ukazatelů rentability majetkovou účastí pod 

podstatným vlivem jsem provedl ještě výpočty bez jejího zahrnutí do rozvahy i výpočtů. 

 

Tabulka 56:  Rozvaha k 31.12.2011 dle ČÚL bez zahrnutí majetkové účasti 
ČÚL 

Aktiva Pasiva 
Bankovní účet -15 742 789 VH běžného období 2 214 362 
Krátkodobé CP 14 079 212 VH minulých let 37 068 
Dlouhodobý finanční majetek 2 909 568 Oceňovací rozdíl k maj. 135 990 
Jiné pohledávky 1 141 429     
Celkem 2 387 420  Celkem 2 387 420  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 57:  Rozvaha k 31.12.2011 dle IFRS bez zahrnutí majetkové účasti 
IFRS 

Aktiva Pasiva 
Bankovní účet -15 742 789 VH běžného období 2 335 710 
Krátkodobé CP 14 079 212 VH minulých let 37 779 
Dlouhodobý finanční majetek 2 910 877 Fond z přecenění 15 240 
Jiné pohledávky 1 141 429     
Celkem 2 388 729  Celkem 2 388 729  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 58:  Hodnoty rentability dle ČÚL a IFRS bez zahrnutí majetkové účasti 
  ČÚL IFRS 
ROA 0,93 0,98 
ROE 0,75 0,79 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Bez vlivu rozdílného přecenění majetkových účastí vykazují hodnoty rentability podle 

obou metodik velmi podobné výsledky, vždy ve prospěch účtování podle standardů 

IFRS. Jelikož byla efektivní úroková míra podobná úrokové míře nominální v případě 

dluhopisů držených do splatnosti, je rozdíl v hodnotě aktiv pouze 1 309 Kč a protože 

jsou ostatní cenné papíry oceněny reálnou hodnotou, je evidentní, že kromě odlišného 

přecenění majetkových účastí nejsou rozdíly v metodikách účtování cenných papírů a 

finančních derivátů podle ČÚL a IFRS vzhledem k objemu transakcí nijak významné. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodiku vykazování cenných papírů a 

finančních derivátů na základě provedené analýzy české účetní legislativy a 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a prostřednictvím konkrétních příkladů 

zachytit nejvýznamnější rozdíly. 

 

I když obě účetní úpravy nemohou být považovány za srovnatelné, lze za současného 

stavu zkonstatovat poměrně vysokou úroveň harmonizace, neboť zásadní rozdíly jsou 

pouze v úpravě přeceňování majetkových podílů v jiných účetních jednotkách, kde 

standardy IFRS neumožňují aplikovat pro individuální účetní závěrku metodu 

ekvivalence a v nižších požadavcích na zveřejnění informací v účetní závěrce. Dalšími, 

již ne tak významnými rozdíly, jsou účtování transakčních nákladů u kategorie 

finančních nástrojů přeceňovaných reálnou hodnotou do výsledku hospodaření dle 

standardů IFRS, aplikace reálné hodnoty u prvotního ocenění, kde česká úprava 

požaduje ocenění v pořizovací ceně, použití efektivní úrokové míry při amortizaci 

rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou u dluhových cenných papírů a při 

stanovování hodnoty dlouhodobých pohledávek a závazků pro dosažení současné 

hodnoty. U finančních nástrojů přeceněných reálnou hodnotou do vlastního kapitálu 

požadují standardy oddělení dopadu změn kurzů měn a úroků od oceňovacího rozdílu a 

jejich zachycení do výsledku hospodaření, naopak v rámci české legislativy jsou tyto 

změny součástí přecenění do vlastního kapitálu. 

 

Aplikace české účetní legislativy a standardů IFRS vykazuje vliv na rentabilitu 

celkového a vlastního kapitálu účetních jednotek. V případě rozdílného ocenění 

majetkové účasti pod podstatným vlivem se rozdíl v rentabilitách ukázal jako 

významný, v modelovém příkladě nastala odchylka takřka o 40 %, modelový příklad 

byl ovšem zkreslen vysokým podílem majetkové účasti na celkových finančních 

aktivech. Při přepočtu rentabilit z rozvahových hodnot bez majetkové účasti se rozdíl 

v rentabilitách ukázal jako zanedbatelný, ostatní zjištěné rozdíly mají totiž vzhledem k  

aktivům malou hodnotu a zpravidla se k rozvahovému dni nebo k datu splatnosti 

srovnají, nelze je tudíž považovat za významné.  
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Obě účetní úpravy by se mohly ještě výrazněji sblížit při rozsáhlejší aplikaci českých 

účetních standardů pro finanční instituce i na podnikatelské jednotky, dosud jsou 

aplikovány pouze na finanční deriváty. České účetní standardy pro finanční instituce již 

prakticky kompletně implementovaly požadavky standardů IFRS, a tak by se při jejich 

použití na podnikatelské jednotky dosáhlo lepší srovnatelnosti účetních závěrek. 

 

Obě účetní úpravy kladou důraz na aplikaci reálné hodnoty pro ocenění finančních 

nástrojů. Reálná hodnota je ale v českých podmínkách často obtížně zjistitelná 

vzhledem k neexistenci rozsáhlých aktivních trhů v České republice, z globálního 

hlediska je nutno konstatovat i značné nebezpečí zásadní změny v tržní ceně aktiv 

obchodovaných na burzovních trzích v krátkém časovém úseku u tržně 

nadhodnocených nástrojů, které vedou k významným odchylkám v ocenění v účetnictví 

a jeho zkreslením bez ohledu na princip opatrnosti, kdy uživatelé účetních informací 

mohou posuzovat finanční pozici účetní jednotky za úplně jiných podmínek. 

 

Přestože česká účetní legislativa i standardy IFRS procházejí neustálým procesem 

novelizace a následné harmonizace, čehož je důkazem standard IFRS 9 zjednodušující 

vykazování finančních nástrojů, stávající rozdíly mohou stále způsobovat 

neporovnatelnost účetních informací předkládaných jejich uživatelům. 
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Příloha č.1 

Typový účtový rozvrh pro podnikatelské subjekty (použitý v praktické části) 

 

Účtová třída 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

 011 – Zřizovací výdaje 

 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

 013 – Software 

 014 – Ocenitelná práva 

 015 – Goodwill 

 019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 

 021 – Stavby 

 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 

 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 

 029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 

 031 – Pozemky 

 032 – Umělecká díla a sbírky 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný 

dlouhodobý finanční majetek 

 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

 051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

 053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 

 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
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 062.1 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem – oceňovací rozdíl 

  v ekvivalenci 

 063 – Ostatní cenné papíry a podíly 

 063.1 – Oceňovací rozdíl k realizovatelným akciím XY 

 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

 065.1 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti - kupón 

 066 – Půjčky ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod 

  podstatným vlivem 

 067 – Ostatní půjčky 

 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dl. nehmotnému  majetku 

 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 

 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 

 073 – Oprávky k software 

 074 – Oprávky k ocenitelným právům 

 075 – Oprávky ke goodwillu 

 079 -  Oprávky k jinému dl. nehm. majetku 

08 – Oprávky k dl. hmotnému majetku 

 081 – Oprávky ke stavbám 

 082 – Oprávky k SMV a souborům movitých věcí 

 085 -  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 

 086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 

 087 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému maj. 

 089 – Oprávky k jinému dl. hmotnému majetku 

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 

 091 – Opravná položka k dl. nehmotnému majetku 

 092 – Opravná položka k dl. hmotnému majetku 

 093 – Opravná položka k dl. nedokončenému nehmotnému majetku 

 094 – Opravná položka k dl. nedokončenému  hmotnému majetku 

 095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám 

 096 – Opravná položka k dl. finančnímu majetku 

 097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
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 098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 

 

Účt. třída 1 - ZÁSOBY 

11 – Materiál 

 111 – Pořízení materiálu 

 112 – Materiál na skladě 

 119 – Materiál na cestě 

 

12 – Zásoby vlastní výroby 

 121 – Nedokončená výroba 

 122 – Polotovary vlastní výroby 

 123 – Výrobky 

 124 – Zvířata 

13 – Zboží 

 131 – Pořízení zboží 

 132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

 139 – Zboží na cestě 

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

 151 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

 152 – Poskytnuté zálohy na mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

 153 – Poskytnuté zálohy na zboží 

19 – Opravné položky k zásobám 

 191 – Opravná položka k materiálu 

 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě 

 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby  

 194 - Opravná položka k výrobkům 

 195 - Opravná položka ke zvířatům 

 196 - Opravná položka ke zboží 

 197 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby 
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Účt. třída 2 – FINANČNÍ ÚČTY 

21 - Peníze 

 211 – Pokladna 

 213 – Ceniny 

22 – Účty v bankách 

 221 – Bankovní účty 

23 – Krátkodobé bankovní úvěry 

 231 – Krátkodobé bankovní úvěry 

 232 - Eskontní úvěry 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 

 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

25 – Krátkodobý finanční majetek 

 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 

 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 

 253.1 - Dluhové cenné papíry k obchodování – úroky 

 253.2 - Dluhové cenné papíry k obchodování – oceňovací rozdíl 

 255 – Vlastní dluhopisy 

 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 

 256.1 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 

-  kupón 

 257 – Ostatní cenné papíry k obchodování 

 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku 

26 – Převody mezi finančními účty 

 261 – Peníze na cestě 

29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 

 291 – Opravná položka k majetkovým cenným papírům 

 

Účt. třída 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY  

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

 311 – Odběratelé 
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 312 – Směnky k inkasu 

 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 

 314 – Poskytnuté provozní zálohy 

 315 – Ostatní pohledávky 

32 – Závazky (krátkodobé) 

 321 – Dodavatelé 

 322 – Směnky k úhradě 

 324 – Přijaté provozní zálohy 

 325 – Ostatní  závazky 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

 331 – Zaměstnanci 

 333 – Ostatní závazky k zaměstnancům 

 335 – Pohledávky za zaměstnanci 

 336 – Zúčtování s institucemi soci. zab. a zdr. pojištění 

34 - Zúčtování daní a dotací 

 341 – Daň z příjmů 

 342 – Ostatní přímé daně 

 343 – Daň z přidané hodnoty 

 345 – Ostatní daně a poplatky 

 346 – Dotace ze státního rozpočtu 

 347 – Ostatní dotace 

 349 – Pomocný účet k DPH 

35 – Pohledávky  za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva 

 351 – Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 

 352 – Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 

 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

 355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva 

 358 – Pohledávky k účastníkům sdružení 

36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 

 361 – Závazky k ovládaným a řízeným osobám 

 362 – Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 
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 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 

 365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva 

 366 – Závazky ke společníkům ze závislé činnosti 

 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a v kladů 

 368 – Závazky k účastníkům sdružení 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

 371 – Pohledávky z prodeje podniku 

 372 – Závazky z koupě podniku 

 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínovaných operací – forwardy 

 373.1 – Pohledávky a závazky z pevných termínovaných operací – futures 

 374 – Pohledávky z pronájmu 

 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

 376 – Nakoupené opce 

 377 – Prodané opce 

 378 – Jiné pohledávky 

 379 – Jiné závazky 

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

 381 – Náklady příštích období 

 382 – Komplexní  náklady příštích období 

 383 – Výdaje příštích období 

 384 – Výnosy příštích období 

 385 – Příjmy příštích období 

 388 – Dohadné účty aktivní 

 389 – Dohadné účty pasivní 

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům 

a vnitřní zúčtování 

 391 – Opravná položka k pohledávkám 

 395 – Vnitřní zúčtování 

 398 – Spojovací účet při sdružení 
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Účt. třída 4 – KAPITÁLOVÉ Ú ČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 

 411 – Základní kapitál 

 412 – Emisní ážio 

 413 – Ostatní kapitálové fondy 

 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

 418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

 419 – Změny základního kapitálu 

42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 

 421 – Zákonný rezervní fond 

 422 – Nedělitelný fond 

 423 – Statutární fondy 

 428 – Nerozdělený zisk minulých let 

 429 – Neuhrazená ztráta minulých let 

43 – Výsledek hospodaření 

 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

45 – Rezervy 

 451 – Rezervy zákonné 

 453 – Rezerva na daň z příjmů 

 459 – Ostatní rezervy 

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry 

 461 – Bankovní úvěry 

47 – Dlouhodobé závazky 

 471 – Dlouhodobé závazky k ovládaným a řízeným osobám 

 472 – Dlouhodobé závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 

 473 – Emitované dluhopisy 

 474 – Závazky z pronájmu 

 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy 

 478 – Dlouhodobé  směnky k úhradě 

 479 – Jiné dlouhodobé závazky 

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka 

 481 – Odložený daňový závazek a pohledávka 
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49 – Individuální podnikatel 

 491 – Účet individuálního podnikatele 

 

Účt. třída 5 – NÁKLADY 

50 – Spotřebované nákupy 

 501 – Spotřeba materiálu 

 502 – Spotřeba energie 

 503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

 504 – Prodané zboží 

51 - Služby 

 511 – Opravy a udržování 

 512 – Cestovné 

 513 – Reprezentace 

 518 – Ostatní služby 

52 – Osobní náklady 

 521 – Mzdové náklady 

 522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti 

 523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva 

 524 – Zákonné sociální pojištění 

 525 – Ostatní sociální pojištění 

 526 – Sociální náklady individuálního podnikatel 

 527 – Zákonné sociální náklady 

 528 – Ostatní  sociální náklady 

53 – Daně a poplatky 

 531 – Daň silniční 

 532 – Daň z nemovitostí 

 538 – Ostatní daně a poplatky 

54 – Jiné provozní náklady 

 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného  

  majetku 

 542 – Prodaný materiál 

 543 – Dary 
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 544 – Smluvní pokuty a penále 

 545 – Ostatní pokuty a penále 

 546 – Odpis pohledávky 

 548 – Ostatní provozní náklady 

 549 – Manka a škody 

55 – Odpisy, rezervy. komplexní náklady příštích období a opravné položky 

provozních nákladů 

 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv 

 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 

 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 

 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 

 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

56 – Finanční náklady 

 561 – Prodané cenné papíry a podíly 

 562 – Úroky 

 563 – Kurzové ztráty 

 564 – Náklady z přecenění cenných papírů 

 565 - Náklady z dlouhodobého finančního  majetku 

 566 – Náklady z finančního majetku 

 567 – Náklady z derivátových operací 

 568 – Ostatní finanční náklady 

 569 – Manka a škody na finančním majetku 

57 – Rezervy a opravné položky fin. nákladů 

 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv 

 579 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

58 – Mimořádné náklady 

 581 – Náklady na změnu metody 

 582 – Škody 

 584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 

 588 – Ostatní mimořádné náklady 
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 589 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

59 – Daně z příjmů a převodové účty 

 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 

 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 

 593 - Daň z příjmů z mimoř. činnosti – splatná 

 594 - Daň z příjmů z mimoř. činnosti – odložená 

 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 

 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

 597 – Převod provozních nákladů 

 598 – Převod finančních nákladů 

 

Účt. třída 6 –VÝNOSY 

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

 601 –Tržby za vlastní výrobky 

 602 – Tržby z prodeje služeb 

 604 – Tržby za zboží 

61 – Změny stavu zásob vlastní činností 

 611 – Změna stavu nedokončené výroby 

 612 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

 613 – Změna stavu výrobků 

 614 – Změna stavu zvířat 

62 – Aktivace 

 621 – Aktivace materiálu a zboží 

 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 

 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

64 – Jiné provozní výnosy 

 641 – Tržby z prodeje  dl. nehm. a hmotn. majetku 

 642 – Tržby z prodeje materiálu 

 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek 

 648 – Ostatní provozní výnosy 
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66 – Finanční výnosy 

 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

 662 – Úroky 

 663 – Kurzové zisky 

 664 – Výnosy z přecenění cenných papírů 

 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního  majetku 

 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

 667 – Výnosy z derivátových operací 

 668 – Ostatní finanční výnosy 

68 – Mimořádné výnosy 

 681 – Výnosy ze změny metody 

 688 – Ostatní mimořádné výnosy 

69 – Převodové účty 

 697 – Převod provozních výnosů 

 698 – Převod finančních výnosů 

 

Účt. třída 7 – ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ Ú ČTY 

70 – Účty rozvažné 

 701 – Počáteční účet rozvažný 

 702 – Konečný účet rozvažný 

71 – Účet zisku a ztrát 

 710 – Účet zisku a ztrát 

75 až 79 Podrozvahové účty 

 761 – Pohledávky z futures a forwardových operací – forward 

 761.1 – Pohledávky z futures a forwardových operací – futures 

 762 – Pohledávky ze swapových operací 

 763 – Pohledávky z opčních operací 

 771 – Závazky z futures a forwardových operací – forward 

 771.1 – Závazky z futures a forwardových operací – futures 

 772 – Závazky ze swapových operací 

 773 – Závazky z opčních operací 

 789 – Uspořádací účet 


