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1. Úvod 
 

Finanční majetek je rozsáhlou a složitou problematikou účetnictví, která se dotýká 

každé účetní jednotky. Zahrnuje celou škálu dílčích oblastí, z nichž každá vyžaduje zvýšenou 

pozornost při účtování. Běžným finančním majetkem, se kterým přichází do styku každá 

společnost je zajisté peněžní majetek, zejména pak samotná hotovost.  

 

Účetní předpisy požadují rozdělení majetku na dlouhodobý a krátkodobý, ne jinak 

tomu bude i u členění finančního majetku. I když je rozdělení finančního majetku na 

krátkodobý a dlouhodobý nesporné, důležitý je vždy záměr účetní jednotky při pořizování 

majetku.  

 

Právě pro širokou a obsáhlou oblast, kterou finanční majetek zaujímá, je v této práci 

věnována pozornost především důležitým částem finančního majetku, se kterými se účetní 

jednotky dennodenně v účetnictví setkávají. Na účtování finančního majetku je v této práci 

nahlíženo vždy z hlediska vlastníka majetku. 

 

Stěžejním cílem bakalářské práce je poskytnout komplexní pohled účtování a 

vykazování krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku.  

 

Dalším cílem je definovat finanční majetek z pohledu českých právních norem, 

standardů a z pohledu mezinárodních účetních standardů.  

 

Neméně významným cílem je vymezit pojem krátkodobého finančního majetku a jeho 

členění, zejména pak dále rozvést problematiku peněžního majetku a majetkových i 

dluhových cenných papírů.   

 

Posledním cílem bakalářské práce je objasnit problematiku dlouhodobého finančního 

majetku z hlediska účtování a vykazování především majetkových účastí, ale také dluhových 

cenných papírů, půjček, úvěrů a jiného dlouhodobého finančního majetku. 

 

Vlastní názory, návrhy a připomínky jsou v bakalářské práci psány kurzívou.  
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2. Charakteristika finančního majetku 

2.1. Právní úprava finančního majetku 

 

Finančním majetkem se zabývá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), který upravuje jeho obecnou podstatu a 

oceňování. V Českých účetních standardech pro podnikatele lze nalézt úpravu pro operace 

s cennými papíry (ČÚS č. 008), dlouhodobý finanční majetek (ČÚS č. 014) a krátkodobý 

finanční majetek (ČÚS č. 016).  

 

Základní charakteristikou finančního majetku se zabývá vyhláška číslo 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 500/2002 Sb.“). 

Tato vyhláška se orientuje na jednotlivé rozvahové položky finančního majetku, uvádí náplň 

dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku a to v § 8 a § 12 této vyhlášky. Zároveň 

v § 29 a § 30 upravuje náklady a výnosy plynoucí z finančního majetku. Ve čtvrté části 

(účetní metody) se vyhláška věnuje účtování změn reálných hodnot cenných papírů a 

derivátů.  

 

 Dále se vymezením a problematikou finančního majetku zabývají Mezinárodní účetní 

standardy a to IAS 32 – Finanční nástroje: vykazování, a IAS 39 – Finanční nástroje: účtování 

a oceňování. Tyto standardy vydává Rada pro Mezinárodní účetní výkaznictví (International 

Standards Board – IASB). Zatím asi nejlépe vystihují charakteristiku a podstatu finančního 

majetku.  

 

Speciální právní úpravou části finančního majetku – cenných papírů, se zabývá zákon 

č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2. Definice a členění finančního majetku 

 

České právní normy a standardy jednotnou definici finančního majetku neposkytují. 

Z hlediska vykazování finančního majetku se dá ovšem usoudit, že za finanční majetek jsou 

považovány zejména: 

• hotovost,  

• cenné papíry a podíly, 

• půjčky a úvěry, 

• poskytnuté zálohy na finanční majetek. 

 

Nejvýstižnější definici finančního majetku obsahuje IAS 32. Podle tohoto 

mezinárodního standardu je finanční majetek:  

• hotovostí, 

• smluvním právem na obdržení hotovosti nebo jiného finančního majetku od jiné účetní 

jednotky, 

• smluvním právem na výměnu finančních nástrojů s jinou účetní jednotkou za podmínek, 

které jsou potenciálně výhodné, 

• kapitálovým nástrojem jiné účetní jednotky, 

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

nástroji účetní jednotky a která je derivátem či nederivátem. [3] 

 

Finanční majetek lze členit z různých hledisek. Základním členěním finančního 

majetku je členění z pohledu času na finanční majetek krátkodobý a finanční majetek 

dlouhodobý. Hranici pro určení, zda se jedná o majetek krátkodobý či dlouhodobý, je doba 

držení či využití.  

 

2.3. Krátkodobý finanční majetek 

 

Krátkodobý finanční majetek se vyznačuje zejména svou vysokou likvidností, 

okamžitou obchodovatelností, účetní jednotka jej má v úmyslu držet maximálně rok a doba 

splatnosti krátkodobého finančního majetku  je do jednoho roku.  
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Do této kategorie se řadí: 

• peněžní majetek, 

• cenné papíry. 

Podrobnější členění je uvedeno v následujícím schématu.  

Krátkodobý

fin. majetek

Peněžní 

majetek 

Cenné 

papíry 

 

Peníze v 

pokladně 

Peníze na 

BÚ 

 Majetkové 

cenné papíry

Dluhové 

cenné papíry

Ostatní 

cenné papíry 

Odvozené 

cenné papíryCeniny 

Schéma 1 - Členění KFM, vlastní zpracování 

 

2.3.1. Peněžní majetek 

 

Slouží k platebnímu styku s ostatními subjekty. Peněžní majetek může nabývat 

různých podob. Je vysoce likvidní a zajišťuje okamžitou platební schopnost podniku.  

 

Peníze v pokladně 

Peníze v pokladně představují jak jednotlivé bankovky a mince, tak i nasáčkované 

výplaty a depozita. Jsou nejlikvidnější částí finančního majetku. Peníze mohou být v domácí 

měně, ale také v měně zahraniční. V tom případě se jedná o tzv. pokladnu valutovou.  

 

Účtování a vedení valutové pokladny je stejné jako u pokladny korunové, je ovšem 

nutné vést analytickou evidenci pro každou měnu zvlášť. U valutové pokladny se také údaje 

musí vést v měně zahraniční i v měně domácí.  

 

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost provést minimálně jednou 

ročně inventarizaci pokladny, většinou se provádí k okamžiku sestavení účetní závěrky. 

Inventarizace se provádí na základě fyzické inventury, která spočívá v přepočtení 

jednotlivých bankovek a mincí. Za peníze v pokladně zodpovídá hmotně odpovědný 
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pracovník (většinou pokladník), pokud by při inventuře bylo zjištěno manko, pak po něm 

může být žádána náhrada. Peníze v pokladně nesmí být nahrazeny stvrzenkami.  

 

Peníze na bankovním účtu 

Peníze na bankovním účtu představují peněžní prostředky, které peněžní ústav (dále 

banka) pro účetní jednotku vede a spravuje. Vedení účtu bankou je ošetřeno smlouvou. Peníze 

na bankovním účtu jsou stejně likvidní jako peníze v hotovosti. Banka může účetní jednotce 

vést následující druhy bankovních účtů:  

• běžný účet. Na běžném účtu má účetní jednotka peněžní prostředky nutné k financování 

svých podnikatelských aktivit. Jeho prostřednictvím splácí závazky a inkasuje 

pohledávky. Požadovaná platba je provedena na základě příkazu k úhradě a jen do výše 

zůstatku na běžném účtu; 

• kontokorentní účet. Banka může účetní jednotce poskytnout tzv. kontokorentní úvěr. 

Účetní jednotka v takovém případě může čerpat peněžní prostředky z běžného účtu 

do předem stanoveného záporného zůstatku. Kontokorentní účet může nabývat i pasivního 

charakteru;  

• devizový účet. Na devizovém účtu má účetní jednotka peněžní prostředky v cizí měně. 

Jedná se o obdobu valutové pokladny;  

• účet s termínovanými vklady. Patří do KFM pouze v případě, že se na tomto účtu 

nacházejí termínované vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku.  

 

Pokud má účetní jednotka více druhů bankovních účtů, pak je při účtování rozliší 

analytickou evidencí. O peněžních transakcích, uskutečněných prostřednictvím bankovního 

účtu, je účetní jednotka pravidelně informována bankou prostřednictvím bankovních výpisů.  

 

Ceniny 

Ceniny představují jednu z forem peněz, nahrazují je v platebním styku. Jsou to 

například stravenky, poštovní známky, kolky, dálniční známky, telefonní karty a další. Ceniny 

musí účetní jednotka evidovat (kniha evidence cenin) a  musí je stejně jako peníze v pokladně 

minimálně jednou ročně inventarizovat.  
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2.3.2. Cenné papíry 

 

S cennými papíry se vždy pojí určitá práva a povinnosti, vytváří vztah mezi dlužníkem 

a věřitelem. Cenný papír lze chápat jako listinu, jehož vlastník má pohledávku vůči 

emitentovi této listiny, který se zavazuje ke konkrétní povinnosti. Emitentem, nebo-li 

vydavatelem cenného papíru, může být jak subjekt soukromý (podnik, banka), tak i veřejný 

(stát, město). Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, sám 

definici cenného papíru neuvádí, poskytuje ovšem demonstrativní výčet druhů cenných 

papírů. Těmi podle tohoto zákona jsou zejména: akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, 

podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, 

skladištní listy a zemědělské skladní listy.  

 

Účetní jednotka pořizuje cenné papíry zejména z důvodu předpokládaného budoucího 

zisku plynoucího z této formy investování. Zisk může nabývat těchto podob: 

• dividendy, podíly na zisku. Vyskytují se u majetkových cenných papírů, většinou pořízené 

jako dlouhodobý finanční majetek. S jejich pořízením vzniká nárok na výnos z CP;  

• zisk z prodeje cenných papírů. Souvisí s krátkodobými cennými papíry, pořízenými 

za účelem obchodování. Účetní jednotka předpokládá, že výnos z prodeje bude vyšší než 

pořizovací cena těchto CP;  

• úrok. Je spojen s dluhovými cennými papíry, z jejichž držby úrok plyne.  

 

Cenné papíry lze členit z mnoha různých hledisek: 

a) členění podle podoby cenných papírů, 

b) členění podle formy cenných papírů, 

c) z hlediska formy výnosu CP, 

d) z hlediska oběhuschopnosti CP, 

e) z hlediska zastupitelnosti CP, 

f) z hlediska obchodovatelnosti, 

g) z hlediska držby CP, 

h) členění podle obsahu, který vyjadřují. 
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Ad a) CP členěné podle podoby 

Cenný papír může mít podobu listinnou nebo zaknihovanou. Listinné cenné papíry 

(nebo-li materializované) mají fyzickou podstatu, mají  podobu reálné listiny. Na této listině 

bývá vyznačena nominální hodnota. Zaknihované cenné papíry (tzv. dematerializované) mají 

pouze elektronickou podobu, jsou uloženy v centrální evidenci cenných papírů, která je 

vedena centrálním depozitářem. Většina cenných papírů má zaknihovanou podobu.  

 

Ad b) CP členěné podle formy 

Forma cenného papíry se týká jeho převoditelnosti mezi majiteli. Rozlišují se tři 

formy: cenné papíry na doručitele, na jméno a na řad. U cenných papírů na doručitele je 

majitelem ten, kdo jej momentálně vlastní a jeho jméno není na listině uvedeno. Převod se 

provede předáním cenného papíru novému majiteli. Tímto mají cenné papíry na doručitele 

velkou výhodu, neboť jsou velmi snadno a neomezeně obchodovatelné. U cenných papírů 

na jméno je současný vlastník uveden na listině. Změna majitele tak musí proběhnout novým 

zápisem na cenný papír. Současně tuto změnu musí schválit emitent tohoto cenného papíru. 

CP na jméno jsou hůře obchodovatelné než CP na doručitele. Poslední forma, CP na řad, je 

kombinací obou předešlých forem. Změna majitele se provádí zápisem na rub listiny 

(tzv. rubopis), kde se uvede nové jméno majitele. K zápisu není potřeba souhlasu emitenta.  

 

Ad c) z hlediska formy výnosu CP 

Zde se CP dělí na CP přinášející stálý výnos, CP přinášející proměnlivý výnos a CP 

neúročené. Do skupiny CP přinášející stálý výnos patří všechny cenné papíry s pevnou 

úrokovou mírou. Příkladem  může být depozitní certifikát. Je u něj stanovena pevná úroková 

míra, která se nemění, čímž je zaručen stabilní výnos s nižší mírou rizika. Příkladem CP 

s proměnlivým výnosem je akcie a jiné CP s pohyblivou úrokovou sazbou. Mezi neúročené 

cenné papíry patří šek, neúročné cenné papíry nepřinášejí žádný úrok navíc.  

 

Ad d) z hlediska oběhuschopnosti CP 

Cenné papíry, které mohou bez větších právních formalit měnit majitele, se nazývají 

cirkulační cenné papíry. Oproti tomu CP, které z důvodu složitějšího převodu práv nemohou 

měnit majitele tak lehce, se nazývají ukládací cenné papíry.  
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Ad e) z hlediska zastupitelnosti 

Zastupitelné cenné papíry charakterizuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, 

ve znění pozdějších předpisů, který říká, že pokud jsou cenné papíry stejného druhu, mají 

stejnou formu, podobu, plynou z nich stejná práva, povinnosti a mají-li stejného emitenta, pak 

jde o zastupitelné cenné papíry. Pokud tomu tak není, jedná se o nezastupitelné cenné papíry. 

Příkladem zastupitelných cenných papírů jsou akcie. Se zastupitelností cenných papírů 

souvisí rozdělení cenných papírů na hromadné a individuální. Hromadné mohou být jen 

zastupitelné cenné papíry, individuální obvykle bývají nezastupitelné.  

 

Ad f) z hlediska obchodovatelnosti 

Cenné papíry mohou být obchodovatelné nebo neobchodovatelné. Obchodovatelné 

cenné papíry představují finanční majetek krátkodobé povahy, slouží především 

ke krátkodobému uložení volných finančních prostředků, které má podnik k dispozici. 

V případě potřeby lze tyto CP rychle přeměnit zpět na hotovost. Obchodovatelné CP se dělí 

na veřejně obchodovatelné CP (lze s nimi veřejně obchodovat například na burze cenných 

papírů) a na neveřejně obchodovatelné (může se s nimi obchodovat, ne ovšem na veřejném 

trhu). Zástupci veřejně obchodovatelných CP jsou například akcie, podílové listy, dluhopisy.  

 

Ad g) z hlediska držby CP 

CP se dají rozdělit i podle záměru účetní jednotky, jak s nimi naloží. Pokud účetní 

jednotka nemá v úmyslu s CP obchodovat, pak se jedná o cenné papíry držené do splatnosti. 

V opačném případě jde o obchodovatelné cenné papíry.  

 

Ad h) členění podle obsahu, který vyjadřují 

Jedno z nejvýznamnějších členění je rozdělení cenných papírů na majetkové cenné 

papíry a dluhové cenné papíry. Toto členění se týká vztahu emitenta k cenným papírům a 

z tohoto vztahu poté vyplývají i různé práva a povinnosti. Majetkové cenné papíry vyjadřují 

podíl na společnosti, která je emitovala a vlastník tohoto cenného papíru má právo na určitý 

podíl emitentova majetku. Dluhopisy představují cenné papíry emitované emitentem 

za účelem opatření úvěrového kapitálu. Držitel dluhopisu je v pozici věřitele.  
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2.3.3. Charakteristika vybraných druhů cenných papírů 

 

Akcie 

Akcie je zajisté nejznámějším představitelem cenných papírů. Jedná se o majetkový 

cenný papír. Akcie vydávají akciové společnosti za účelem získání peněžních prostředků a 

představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Akcionář má právo na podíl 

na akciové společnosti, který je dán nominální hodnotou akcie. Ovšem neméně důležitá je 

hodnota akcie na burzovním trhu, tedy její kurz, neboť akcie jsou velmi snadno a dobře 

obchodovatelné. Ukázka akcie je přílohou této práce 

 

Akcie musí obsahovat následující náležitosti: 

• firma a sídlo společnosti, 

• jmenovitá hodnota, 

• označení formy akcie, 

• firmu, název nebo jméno akcionáře (u akcie na jméno), 

• výši základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise, 

• datum emise, 

• číselné označení, podpis členů představenstva oprávněných jednat k datu emise (jen u 

listinných akcií). 

 

Akcie představuje pro svého majitele následující práva. 

• Právo podílet se na zisku. Tzn. právo na vyplacení dividendy akcionáři. Společnost 

dividendy vyplácí z čistého zisku, pakliže by dosáhla v daném roce ztráty, nemůže 

dividendy vyplatit. Ovšem akcionáři nemají zaručeny dividendy ani v případě, že 

společnost má zisk;  

• Právo na řízení společnosti. Majitel akcie má právo účastnit se valné hromady. O jejím 

konání musí být vedením společnosti včas informován. V souvislosti s účastí má také 

právo hlasovat;  

• Právo na likvidačním zůstatku. Souvisí se zánikem společnosti. Nejdříve musí být 

vypořádány závazky vůči věřitelům, pak teprve může být mezi akcionáře rozdělen 

likvidační zůstatek.  
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Pokud jsou s akcií spojena tyto tři práva, ale žádné další speciální právo neobsahuje, 

jedná se o akcii kmenovou.  

 

S prioritní akcií (preferenční akcie) je spojeno speciální právo na přednostní výplatu 

dividend a podílu na likvidačním zůstatku. Obvykle je upraveno hlasovací právo, které je 

výrazně omezeno nebo dokonce zrušeno. Prioritní akcie se dále dělí na: 

a) preferenční akcie s pevnou dividendou. Majitel této akcie má přednostní právo na 

výplatu dividendy před majitelem kmenové akcie; 

b) nekumulativní preferenční akcie. Pokud se podnik rozhodl dividendy nevyplácet, tak 

právo na výplatu dividend zaniká;  

c) kumulativní preferenční akcie. Většina preferenčních akcií je kumulativních. Znamená 

to, že pokud se společnost rozhodla nevyplatit dividendy, nárok nezaniká, ale 

kumuluje se. A společnost v budoucnu musí vyplatit tyto dividendy přednostně;  

d) konvertibilní preferenční akcie. Tato akcie je směnitelná za obyčejné kmenové akcie;  

e) preferenční akcie s opcí. Společnost, která tyto akcie emitovala, má právo na zpětný 

odkup těchto akcií od jejich majitele. [2] 

 

Zakladatelská akcie nebo-li tzv. zlatá akcie zaručuje majiteli zvláštní právo spojené 

s hlasováním. Může se jednat například o více než 1 hlas či právo veta.  

 

Požitková akcie zaručuje jen práva majetková.  

 

Zaměstnanecká akcie je nepřevoditelná akcie na jméno, společnosti je nabízely svým 

zaměstnancům. Tyto akcie byly podle úpravy v § 158 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinné jen do 31. 12. 2000.  

 

Dluhopisy 

Dluhopisy se řadí do skupiny dluhových nebo-li úvěrových zastupitelných cenných 

papírů. Stejně jako u akcie se jedná o rozšířený druh cenných papírů. Jejich emisí si emitent 

opatřuje kapitál úvěrového charakteru. Emitentem může být jak obchodní společnost, tak stát. 

Ve vztahu emitent dluhopisu – držitel dluhopisu je emitent dlužník a držitel je věřitelem. 

Věřitel má nárok na výplatu úroků a na splacení dlužné částky. Dluhopis může mít listinnou 

nebo zaknihovanou podobu. Z hlediska formy, může být dluhopis na jméno, na doručitele i 

na řad. Dluhopisy jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších cenných papírů a jsou proto 
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dobře obchodovatelné na burze cenných papírů. Upravuje je zákon č. 190/2004 Sb., 

o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Ukázka dluhopisu je přílohou této práce. 

 

Stejně jako akcie i dluhopis musí obsahovat určité náležitosti. A to: 

• údaje o emitentovi, 

• u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, 

• u zahraniční fyzické osoby – jméno a příjmení, datum narození, bydliště v České 

republice, obchodní firma, místo podnikání, identifikační číslo, 

• název dluhopisu musí obsahovat slovo „dluhopis“, 

• jmenovitou hodnotu, 

• údaj o schválení emisních podmínek, 

• výnos dluhopisu nebo stanovení jeho výše, 

• datum emise, 

• způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a jeho výnosu, 

• formu dluhopisu, 

• číselné označení dluhopisu, 

• podpis nebo otisk emitenta nebo oprávněných osob jednat jménem emitenta. 

 

Emise dluhopisů podléhá schválení České národní banky. Emitentem se může stát 

právnická osoba nebo fyzická osoba, která je bankou (za dalších podmínek). Aby Česká 

národní banka emisi dluhopisů schválila, musí být splněny emisní podmínky. ČNB má lhůtu 

60 dní na schválení žádosti o emisi dluhopisů, pokud do této doby ČNB emitentovi neodešle 

rozhodnutí, automaticky se předpokládá, že žádosti o emisi bylo vyhověno.  

 

Z hlediska úroku plynoucího z dluhopisu se rozlišují dluhopisy s pevnou úrokovou 

sazbou (pevným výnosem) a dluhopisy s proměnlivým úrokem (proměnlivým výnosem). Jak 

již z názvu vyplývá, u dluhopisu s pevným výnosem je úroková sazba pevně stanovená po 

celou dobu platnosti dluhopisu. U dluhopisů s proměnlivým výnosem je úrok pohyblivý a 

odráží změny úrokové sazby stanovené Českou národní bankou. Dále může být výnos 

dluhopisu dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, 

a také slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu. 
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Pro uplatnění práva na výnos z dluhopisu mohou být vydávány kupóny, jedná se 

o cenné papíry na doručitele. Listinné kupóny jsou vydávány v kupónovém archu. Pro každý 

samostatný výnos musí být vydán samostatný kupón, kupónový arch se vydává současně 

s dluhopisem.  

  

Druhy dluhopisů 

• Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou. Tyto dluhopisy jsou 

vydávány na základě zvláštního zákona o státním dluhopisném programu a také zákona, 

který pověřuje nebo umožňuje ministerstvu dluhopisy vydat;  

• Komunální dluhopisy (tzv. municipální dluhopis). Jsou emitovány územním 

samosprávným celkem a k jejich vydání je zapotřebí předchozí souhlas ministerstva. 

Představují formu půjčky pro orgány místní správy;  

• Hypoteční zástavní listy. Tyto dluhopisy vydávají banky, aby získaly prostředky 

k poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční zástavní listy jsou kryty zástavou dané 

nemovitosti. Oprávnění je emitovat má pouze banka se sídlem v České republice, která 

předtím získala povolení od České národní banky;  

• Vyměnitelné dluhopisy (konvertibilní dluhopisy). Je možné je vyměnit za jiné 

dluhopisy nebo akcie téže společnosti;  

• Prioritní dluhopisy. Je s nimi spojeno právo na jejich splacení a zaplacení výnosu 

z dluhopisu, a také přednostní právo na odkup akcií téhož emitenta;  

• Podřízené dluhopisy. Vyskytují se u emitenta, který vstoupil do likvidace, bylo vydáno 

rozhodnutí o jeho úpadku nebo pokud je emitentem zahraniční osoba v obdobné situaci. 

Pohledávky spojené s dluhopisy budou uspokojeny až po uspokojení ostatních 

pohledávek;  

• Sběrné dluhopisy. Představují souhrn dluhopisů dané emise. Počet vlastněných 

dluhopisů každého věřitele, představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. [7] 

 

Směnka 

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

pozdějších předpisů. Přesná definice směnky však zde uvedena není. Směnku, jakožto cenný 

papír, lze chápat jako písemný závazek v dané formě, který poskytuje majiteli právo žádat 

úhradu částky uvedené na směnce. 
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Náležitosti směnky: 

a) označení, že se jedná o směnku,   

b) bezpodmínečný slib a příkaz zaplatit určitou částku, 

c) jméno směnečníka (u cizí směnky), 

d) datum splatnosti, 

e) místo, kde má být dluh splacen, 

f) jméno toho, komu bude dluh splacen, 

g) datum a místo vystavení směnky, 

h) podpis výstavce. 

 

Ad a) označení, že se jedná o směnku 

V textu musí být výslovně uvedeno slovo „směnka“. Jakákoli úprava podobným 

výrazem by zapříčinila neplatnost směnky. Uvést slovo „směnka“ v nadpise listiny nestačí.  

 

Ad b) bezpodmínečný slib a příkaz zaplatit určitou částku 

K tomuto příkazu se nesmí vztahovat žádná podmínka. Zákon vysloveně nepřikazuje 

uvádět částku v číslech i slovy, ale musí být jednoznačně určená. Pokud je částka v číslech 

v rozporu s uvedenou částkou slovy, vždy platí částka vyjádřena slovy. Suma může být 

uvedena jak v měně domácí tak v zahraniční. Směnka může obsahovat doložku 

o tzv. efektním placení. Pro dlužníka to znamená, že je povinen zaplatit směnku v uvedené 

měně.  

 

Ad c) jméno směnečníka 

Směnečníkem se rozumí osoba povinná směnku zaplatit. Uvedení jména směnečníka 

je důležité pouze pro směnku cizí.  

 

Ad d) údaj o splatnosti 

Doba splatnosti musí být jasně určitelná, směnka ovšem nemusí obsahovat konkrétní 

datum. Splatnost může být dána těmito způsoby: 

• na viděnou, tzv. vitasměnka. Při tomto druhu splatnosti je směnka splatná při předložení. 

Nevýhoda pro dlužníka je, že musí po předložení této směnky okamžitě zaplatit.  

• na určitý čas po viděné, tzv. lhůtní vitasměnka. Oproti vitasměnce dlužník nemusí 

zaplatit hned při předložení, protože mezi předložením a zaplacením musí uběhnout lhůta 

alespoň jednoho dne.  
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• na určitý čas po datu vystavení směnky, tzv. datosměnka. Na této směnce je jasně 

uvedeno do jaké doby po jejím vystavení je splatná. Minimální lhůta je jeden den, 

maximální není určena.  

• na určitý konkrétní den, tzv. fixní směnka. Její splatnost se váže ke konkrétnímu dni, 

ke kterému musí být splacena.  

 

Zvláštním druhem směnky je blankosměnka, nebo-li biankosměnka. Je záměrně 

neúplně vyplněná. Chybějící údaje se vyplní později, doplní je nabyvatel. Blankosměnka musí 

obsahovat alespoň jeden podpis, v textu musí být slovo „směnka“ a neúplné vyplnění musí 

být úmyslné. Pro bezpečnost se doporučuje, aby doplnění údajů do blankosměnky (směnečné 

právo vyplňovací) bylo zaručeno písemně. [10] 

 

2.4. Dlouhodobý finanční majetek 

 

Do dlouhodobého finančního majetku se řadí majetek, který účetní jednotka vlastní, 

nakupuje či půjčuje za účelem investování volných peněžních prostředků. K investování 

peněžních prostředků do dlouhodobého finančního majetku může mít účetní jednotka různé 

důvody. Například nemá ve vlastním podniku dostatečně výnosné příležitosti, tak raději volné 

prostředky investuje a zajistí si tak výnosy ve formě úroků, dividend či zhodnocení. Účetní 

jednotka také může usilovat o získání vlivu v jiné společnosti prostřednictvím podílů.  

 

Základní členění dlouhodobého finančního majetku: 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek

 

Cenné papíry a 

podíly 

  Poskytnuté 

zálohy na 

DFM 

Půjčky a úvěry Jiný DFM 
  

Schéma 2 - Členění DFM, vlastní zpracování 
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2.4.1. Cenné papíry a podíly 

 

Účetní jednotka drží dlouhodobé cenné papíry do doby splatnosti, která je delší než 

doba 1 roku. Podíly pro účetní jednotku vyjadřují její vliv v jiné společnosti a z tohoto 

důvodu je také nakupuje.  

Rozdělení dlouhodobých cenných papírů a podílů 

Cenné papíry a 

podíly 

 

 Dluhové CP 

držené do 

splatnosti 

Ostatní 

dlouhodobé CP a 

podíly 

Majetkové účasti 

Schéma 3 - Rozdělení dlouhodobých cenných papírů a podílů, vlastní zpracování 

 

Majetkové účasti 

Majetkovou účastí se rozumí cenné papíry a podíly, které účetní jednotka pořídila se 

záměrem ovlivňovat řízení v jiné společnosti. Jsou to podíly v ovládaných a řízených osobách 

a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Účetní jednotka je považována 

za ovládající osobu, pakliže vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení  nebo 

provozování podniku jiné osoby. Akciová společnost se stává ovládající osobou, pokud 

vlastní alespoň 40 % hlasovacích práv společnosti a jestli není prokázáno, že by jiná osoba 

disponovala stejným nebo větším množstvím hlasovacích práv. Společnost s ručením 

omezeným, komanditní společnost a veřejná obchodní společnost jsou považovány 

za ovládající osoby, pakliže jsou osobami jednající ve shodě. Pojem ovládající osoba definuje 

obchodní zákoník v § 66a odst. 3. Podle něj je ovládající osoba: 

a) osoba, která je většinovým společníkem, 

b) osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným 

společníkem, 

c) může prosadit jmenování nebo volbu či odvolání většiny osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo jeho členem anebo jsou členy dozorčího orgánu. 

Jestliže má účetní jednotka významný vliv na řízení nebo provozování jiného podniku, ale 

není rozhodující, pak se jedná o podstatný vliv. Obecně se za podstatný vliv považuje 20 %  -

40 % hlasovacích práv. [8] 
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Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

Do této kategorie se řadí cenné papíry s dobou splatnosti, která je delší než 1 rok a 

účetní jednotka má v úmyslu je držet do splatnosti. Mají úvěrový charakter, na jedné straně je 

věřitel a na druhé dlužník. Výnosem účetní jednotky je v tomto případě úrok, který ji náleží 

společně s vrácenou částkou.  

 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

Tyto cenné papíry nezakládají majetkovou účast v jiných společnostech. Většinou se 

jedná o majetkové cenné papíry s menšinovými podíly, tj. podíl menší než 20 %. Taky se 

může například jednat o cenné papíry, u nichž zatím účetní jednotka neví, jak s nimi naloží.  

 

2.4.2. Další dlouhodobý finanční majetek 

 

Půjčky a úvěry 

Účetní jednotka může poskytnout volné peněžní prostředky jiné osobě ve formě 

půjčky. Aby se jednalo o dlouhodobou půjčku, musí splňovat podmínku splatnosti, která je 

delší než 1 rok. Půjčku si mohou poskytnout i navzájem propojené osoby, tj. mateřská 

společnost a podniky pod jejím vlivem, které navzájem tvoří skupinu podniků. Půjčka nemusí 

mít vždy peněžní formu, může se jednat o věci různého druhu. Na jedné straně je věřitel, který 

se zaváže ponechat předmět půjčky dlužníkovi. Dlužník je povinen po uplynutí sjednané doby 

předmět půjčky vrátit. Půjčka může být bezplatná nebo může být poskytnuta za úplatu. 

V případě peněžní půjčky je výnosem pro věřitele přijatý úrok. Za dlouhodobou půjčku se 

považuje i vklad tichého společníka do společnosti. Tichý společník poskytne vklad, kterým 

se bude podílet na podnikání, zisku a ztrátě.  

 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 

Zde se řadí například dlouhodobé vkladové listy, dlouhodobý termínovaný vklad 

s výpovědní lhůtou delší než 1 rok, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu 

podniku a další majetek, který se neřadí do předešlých kategorií.  

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

Zálohy poskytnuté na finanční majetek se do této kategorie řadí automaticky 

bez ohledu na to, zda se jedná o zálohy krátkodobé či dlouhodobé.  
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3. Problematika krátkodobého finančního majetku 

3.1. Vykazování krátkodobého finančního majetku 

 

Krátkodobý finanční majetek se až na pár výjimek vykazuje v aktivech. Dle směrné 

účtové osnovy má přiřazeny účtové skupiny 21, 22, 25 a 26. Účetní jednotka může sama 

vytvořit konkrétní účty pro účtování krátkodobého finančního majetku. Nejčastěji 

používanými účty jsou: 

• 211 – Pokladna, 

• 213 – Ceniny, 

• 221 – Bankovní účty, 

• 251 – Registrované majetkové cenné papíry k obchodování, 

• 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, 

• 253 – Registrované dluhové cenné papíry k obchodování, 

• 255 – Vlastní dluhopisy, 

• 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, 

• 257 – Ostatní cenné papíry k obchodování, 

• 258 – Směnky k inkasu, 

• 261 – Peníze na cestě. 

 

Při pořizování KFM může účetní jednotka zvolit účet 259 – Pořizování krátkodobého 

finančního majetku.  

 

V rozvaze se peníze v pokladně, ceniny a peníze na cestě vykazují v položce 

C.IV.1.Peníze, účetní jednotka sem zařadí zůstatky na účtech 211, 213 a 261. Neřadí se zde 

peníze na bankovním účtu, ty se vykazují ve zvláštní položce, a to C.IV.2 Účty v bankách. 

Účetní jednotka do této položky zahrne konečný zůstatek účtu 221, případně 261, pokud by se 

peníze na cestě vztahovaly k bankovnímu účtu. A právě zde se může nacházet výjimka, 

pro zařazení peněz na bankovním účtu do položky pasiv. Pokud by účetní jednotka měla 

na běžném účtu k rozvažnému dni záporný zůstatek (pokud to banka povolí, 

tzv. kontokorent), pak se nesmí vykázat na straně aktiv, ale zahrne se do pasivní položky 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry.  
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Krátkodobé cenné papíry, o nichž se účtuje na účtech 251 a 253 až 258  se zahrnou do 

jediné položky C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly. V této položce se mohou vykázat i 

dlouhodobé cenné papíry, jestliže k rozvahovému dni je jejich splatnost kratší než 1 rok.  

 

Kdyby k okamžiku sestavení účetní závěrky účetní jednotka pořizovala krátkodobý 

finanční majetek (zastoupen účtem 259), vykázala by jej v položce C.IV.4 Pořizovaný 

krátkodobý majetek.  

 

Konečné zůstatky vyjmenovaných účtů se budou v příslušných položkách vykazovat 

v brutto kolonce. Pokud by byly vytvořeny opravné položky ke krátkodobému finančnímu 

majetku (účet 291), zaznamenaly by se do sloupce korekce, který by brutto hodnotu upravil. 

Výsledná hodnota by byla vykázána ve sloupci netto.  

 

Zvláštní vykazování mají vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. I přesto, že se řadí 

do krátkodobého finančního majetku, v rozvaze se konečný zůstatek vykazuje v pasivech, 

ve vlastním kapitálu. Přesná položka je A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly a tato 

položka snižuje základní kapitál. V pasivech se také vykáží vlastní dluhopisy (účet 255 – 

Vlastní dluhopisy) v kolonce korekce položky B.III.9 Vydané dluhopisy (krátkodobé). 

 

3.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku 

 

Peněžní prostředky a ceniny se oceňují a vykazují ve jmenovité hodnotě. Složitější je 

oceňování krátkodobých cenných papírů. Při pořízení se oceňují pořizovací cenou, která se 

skládá s ceny pořízení a vedlejších nákladů, které mohou vzniknout. Zatímco vlastní akcie a 

vlastní obchodní podíly se i k rozvahovému dni oceňují pořizovací cenou, obchodovatelné 

majetkové CP a krátkodobé dluhopisy se oceňují reálnou hodnotou, tato povinnost plyne ze 

zákona o účetnictví. Nemusí se jednat jen o rozvahový den, přeceňují se i k okamžiku, ke 

kterému se sestavuje účetní závěrka. Zákon také dovoluje provádět přecenění častěji, pokud to 

účetní jednotka uzná za vhodné, podmínkou je ovšem zaúčtování přecenění takovým 

způsobem, který neovlivní sledované účetní údaje. Za reálnou hodnotu se považuje tržní cena 

cenných papírů. Pokud nelze tržní cenu zjistit, bude za reálnou hodnotu považován odhad či 

posudek znalce, popřípadě vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o oceňování.  
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Tržní hodnotou se rozumí: 

• zavírací cena vyhlášená burzou cenných papírů v pracovní den, ke kterému se provádí 

ocenění (pokud jsou cenné papíry vedeny na tuzemské burze), 

• nejvyšší cena ze zavíracích cen na zahraničních burzách cenných papírů v pracovní den, 

ke kterému se provádí ocenění (pokud jsou cenné papíry kótovány na zahraničních 

burzách), 

• cena platná v den, ke kterému se ocenění provádí (pokud se jedná o jiný než regulovaný 

trh), 

• ocenění v pořizovacích cenách (pokud není možné zjistit tržní hodnotu a nelze ani získat 

odborný posudek a také pokud by náklady na pořízení posudků byly příliš vysoké). 

Kdyby burza v den ocenění nepracovala, použijí se ceny, jenž byly vyhlášeny poslední 

pracovní den před dnem ocenění. [4] 

 

3.3. Účtování peněžního majetku  

3.3.1. Pokladna 

 

Stav a pohyb hotovosti, šeků a poukázek k zúčtování je sledován přes účet pokladny, 

účet 211. Na tomto účtu se zaznamenávají veškeré operace s pokladnou související a každá 

musí být podložena příslušným účetním dokladem. Peněžní majetek v pokladně se oceňuje 

vždy nominální hodnotou. Kromě syntetického účtu 211 může být pohyb peněz sledován také 

v rámci analytické evidence. To znamená, že peněžní transakce jsou zaznamenávány na účet 

211.AE například podle hmotně odpovědných osob nebo podle jednotlivých měn pokladen. 

Analytická evidence se vede v pokladní knize.  

 

Příjem a výdej pokladní hotovosti  

Přijetí hotovosti je spojeno s vystavením příjmového pokladního dokladu, který 

vystaví odpovědný pracovník, většinou pokladník. Hotovost může být přijata v souvislosti se 

zaplacením za provedenou službu, nákupem zboží či výrobků atd. Naopak, při výdeji 

pokladní hotovosti je vystaven výdajový pokladní doklad. Ten se vystaví na základě paragonu 

či faktury za nákup určitého zboží či služeb.  
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Všechny následující schémata v této práci jsou vlastním zpracováním. 

 

Schéma 4 – výdej a příjem peněz do pokladny 

211 - Pokladna  6xx – výnosový účet 5xx – nákladový účet 

VPDPPD 

 
 

Z pokladny mohou být také poskytnuty zaměstnancům zálohy na různé drobné nákupy 

pro společnost nebo velmi často poskytované zálohy na služební cesty. Záloha se zaúčtuje 

na vrub účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci. Záloha se zaměstnanci poskytne v jisté výši a 

zaměstnanec později předloží doklad, na jehož základě je mu doplacena hotovost nebo naopak 

zaměstnanec vrátí zbytek zálohy. 

 

Schéma 5 – účtování záloh vyplacených zaměstnancům 

335 - Pohledávky 
za zaměstnanci 211 - Pokladna512 - Cestovné 

 záloha na služební cestu 

vyúčtování služební cesty 

doplatek zaměstnanci 

vrácení zbylé zálohy 

 
 

Inventarizace pokladní hotovosti 

Inventarizaci má na starosti pracovník zodpovědný za pokladní hotovost – pokladník. 

Pokud vzniknou inventarizační rozdíly, zaúčtují se na účet finančních nákladů (569 – Manka 

a škody na finančním majetku) nebo na účet finančních výnosů (668 – Ostatní finanční 

výnosy). Pokud vznikne schodek, znamená to, že skutečný stav hotovosti je nižší než stav 

v účetnictví. Schodek může být předepsán hmotně zodpovědné osobě k úhradě, kterou bývá 

ve většině případů pokladník. Jestliže je skutečný stav hotovosti vyšší, než by měl být podle 
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účetnictví, pak se jedná o přebytek. Schodek a přebytek se účtuje na základě vnitřního 

účetního dokladu.  

 

Schéma 6 – účtování pokladního přebytku, schodku a jeho předpis k úhradě 

211 - Pokladna668 – Ost. fin. výnosy 569 – Manka a škody 

schodekpřebytek 

 

335 – Pohledávky
     569 – Manka a škodyza zaměstnanci 211 - Pokladna 668 – Ost. fin. výnosy 

manko 

předpis manka 

zaměstnanci k úhradě zaplacení

 
 

Valutová pokladna 

Pokladna může být vedena nejen v domácí měně (korunová pokladna), ale také 

v měně zahraniční. V tomto případě se jedná o valutovou pokladnu. Účetní jednotka použije 

pro každou cizí měnu vlastní valutovou pokladnu a tedy i vlastní analytickou evidenci. Pokud 

účetní jednotka má valutovou pokladnu, pak musí vést veškeré příjmy a výdaje valut v cizí 

měně a následně je přepočítat dle kurzu České národní banky. Přepočet cizí měny na českou 

měnu může účetní jednotka provést: 

• k okamžiku uskutečnění účetního případu (výdej nebo příjem peněz), 

• ke dni účetní závěrky. 

 

 Pro přepočet valut na domácí měnu se mohou použít následující kurzy.  

• Aktuální denní kurz. Pokud účetní jednotka prodává nebo nakupuje cizí měnu za měnu 

českou, pak může k okamžiku ocenění použít kurz, za který tak bylo učiněno. Také může 

být použit platný směnný kurz vyhlášený Českou národní bankou. Pro tyto účely slouží 

kurzovní lístek ČNB; 

• Pevný kurz. Ten je stanoven k určitému datu (kurz devizového trhu vyhlášený ČNB) a 

účetní jednotka jej bude používat po určité období. Tento kurz může účetní jednotka 

v tomto předem stanoveném období kdykoli změnit. Stanovená doba používání tohoto 
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kurzu, však nesmí přesáhnout  účetní období. Pokud je vyhlášena devalvace či revalvace 

české měny, pak jej musí změnit vždy.  

 

V souvislosti s přepočtem cizí měny na českou měnu k rozvahovému dni, který účetní 

jednotka musí provést, mohou vzniknout kurzové rozdíly (během účetního období se kurzové 

rozdíly neúčtují). K přepočtu k rozvahovému dni se použije aktuální kurz devizového trhu 

vyhlášený ČNB. Vzniklé rozdíly se zaúčtují na účet 563 – Kurzové ztráty nebo 663 – 

Kurzové zisky.  

 

Schéma 7 – účtování kurzových rozdílů, analytická evidence pokladny 

211/AE - Pokladna663 – Kurzové zisky 563 – Kurzové ztráty

zisk ztráta

 
 

3.3.2. Bankovní účet 

 

Kromě pokladny má účetní jednotka pro potřeby finančních transakcí zřízen i 

bankovní účet. Účetním dokladem potvrzující stav a pohyb peněz je výpis z bankovního účtu. 

Tento výpis si může účetní jednotka nechat zasílat od banky za různě dlouhé období (týdně, 

měsíčně atd.). Příkaz bance k zaplacení částky jinému subjektu má podobu příkazu k úhradě, 

ten může být jednotlivý nebo hromadný. Příkaz k úhradě ovšem neslouží jako doklad 

pro zaúčtování účetních operací. Pro zaúčtování účetních případů slouží účet 221 – Bankovní 

účty. Účetní jednotka může použít i analytickou evidenci např. pro rozlišení jednotlivých 

bankovních účtů u různých bankovních ústavů.  

 

Platební transakce na bankovním účtu 

Bankovní účet se používá zejména k proplácení faktur dodavatelům a přijetí plateb 

od odběratelů. Každá transakce je účetně zaznamenána na základě výpisu z bankovního účtu. 

Pokud výpis není zatím k dispozici, účetní případ se zaúčtuje s použitím účtu 261 – Peníze 

na cestě místo účtu 221. Na účet 221 se souvztažným zápisem na účet 261 se transakce 

zaúčtuje, jakmile je k dispozici výpis. Účet 261 se také používá v souvislosti s pokladnou, 
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pokud ještě není k dispozici VPD či PPD. Klasickou operací s použitím účtu 261 je převod 

peněz z bankovního účtu do pokladny či naopak. 

 

Schéma 8 – zaúčtování peněz na cestě 

261 – Peníze na cestě221 – Bankovní účty 211 - Pokladna

PPD

VBÚ není k dispozici
VBÚ k dispozci 

 

211 - Pokladna 261 – Peníze na cestě 221 – Bankovní účty

VPD 

VBÚ není k dispozici 
VBÚ k dispozici

 
 

Poplatky a úroky z účtu 

Za vedení účtu a příslušné bankovní operace požaduje banka po klientovi poplatky. Ty 

banka pravidelně strhává klientovi z běžného účtu, ale může se také jednat o jednorázové 

poplatky za nějakou provedenou službu. Pro účetní jednotku představují poplatky bance 

finanční náklad a jsou účtovány na účet 568 – Ostatní finanční náklady.  

 

Na bankovní účet jsou také od banky připisovány úroky z vkladů, banka je připíše 

vždy na konci období, za něž si účetní jednotka nechává zasílat výpis. Úroky v tomto smyslu 

představují finanční výnos a jsou zaúčtovány na účet 662 – Úroky. Pokud by účetní jednotka 

měla možnost čerpat peněžní prostředky na svém běžném účtu do mínusu, pak by platila 

naopak úroky bance. Ty by byly zaúčtovány do finančních nákladů, na účet 562 – Úroky.  
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Schéma 9 – účtování bankovních poplatků 

568 – ostatní fin. náklady 221 – Bankovní účty

poplatky bance 

 

662 - úroky   221 – Bankovní účty 562 - úroky

připsané úroky zaplacené úroky

 
 

3.3.3. Ceniny 

 

S účtováním cenin je spojen zejména jejich nákup a spotřeba. Tyto účetní operace se 

zachycují na účtu 213 – Ceniny. Dokladem pro účtování může být například výdajový 

pokladní doklad, faktury, vnitřní účetní doklady. Kromě syntetického účtu 213 může účetní 

jednotka vytvořit i analytické účty např. podle druhů cenin.  

 

Nákup a spotřeba cenin 

Výdej cenin do spotřeby se zaúčtuje na nákladové účty podle druhu spotřebovaných 

cenin. Například spotřeba poštovních známek a telefonních karet se zaúčtuje na účet 518 -

Ostatní služby, dálniční známky a kolky se zaúčtují na účet 538 – Ostatní daně a poplatky. 

Při drobném nákupu cenin mohou být zaúčtovány ihned do spotřeby.  

 

Schéma 10 – účtování cenin 

211 - Pokladna 213 - Ceniny 518 – Ostatní náklady 

nákup cenin hotově   spotřeba cenin

- známky

538 – Ost. daně a  popl. 

spotřeba cenin

- kolky
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Stravenky 

Známým a oblíbeným druhem cenin jsou stravenky. Ty mají trochu specifické 

účtování. S jejich spotřebou je spojen nákladový účet 527 – Zákonné sociální pojištění 

a 528 – Ostatní sociální náklady. Pokud zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na 

stravenky, pak příspěvek do výše 55 % hodnoty stravenky je daňově uznatelným nákladem a 

zaúčtuje se na účet 527. Pokud přispívá vyšší částkou, jedná se o podíl hrazený 

zaměstnavatelem nad rámec daňového zákona, tento náklad je daňově neuznatelný a 

zaznamená se na účet 528. Zbytek hodnoty stravenky doplácí zaměstnanec a zaúčtuje se na 

vrub účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci.  

 

Schéma 11 – účtování stravenek 

213 - Ceniny 527 – Zákonné sociální náklady 

příspěvek zaměstnavatele do 55 %

528 – Ostatní sociální náklady 

příspěvek hrazený zaměstnavatelem

nad rámec daňového zákona

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

předpis k úhradě zbytku hodnoty

zaměstnancům
 

 

Inventarizace cenin 

Při inventarizaci cenin se postupuje stejně jako při inventarizaci pokladny, avšak 

samozřejmě s použitím účtu 213. Zaúčtování inventarizačních rozdílů se opět zaúčtuje na účet 

569 – Manka a škody na finančním majetku nebo na účet 668 – Ostatní finanční výnosy. 

Při předepsání manka pracovníkovi k úhradě je zaúčtování stejné jako u pokladny.  
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3.4. Účtování cenných papírů 

3.4.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

 

Majetkové cenné papíry, se kterými má účetní jednotka úmysl obchodovat na burze 

cenných papíru mají svůj účet 251 – Registrované majetkové cenné papíry k obchodování. 

Účetní jednotka tyto cenné papíry záměrně pořizuje z důvodu obchodování na burze 

za účelem dosažení zisku. Samozřejmě toho chce dosáhnout v období do 1 roku. Pokud by 

účetní jednotka neprodala cenné papíry spadající do této kategorie do 1 roku od pořízení, pak 

sice není nutné přeřadit tyto cenné papíry do jiné kategorie, ale úmysl obchodovat s nimi musí 

zůstat zachován. Naopak, kdyby účetní jednotka vlastnila cenné papíry držené do splatnosti a 

chtěla s nimi obchodovat, pak je musí přeřadit do kategorie cenných papírů určených 

k obchodování. Dalším důvodem přesunu do jiné kategorie může být zánik obchodovatelnosti 

registrovaného cenného papíru.  

 

Účetní jednotka smí na účtu 251 účtovat pouze o cenných papírech obchodovatelných 

na veřejném trhu. Pokud by na tento účet účtovala o cenných papírech nakoupených mimo 

veřejný trh (neregistrované CP), dopustila by se chyby. K jejich účtování slouží účet 257 -

Ostatní cenné papíry k obchodování. Další chybou, kterou by se mohla v souvislosti s účtem 

251 dopustit, by mohlo být zachycení krátkodobých dluhopisů. Ty mají taktéž vlastní účet 

(253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování). Pro lepší orientaci by měla účetní 

jednotka vést analytickou evidenci. Kdyby obchodovala s větším množstvím cenných papírů, 

mohlo by totiž při vyčíslení hodnoty úbytků snadno dojít k chybnému ohodnocení. Vhodné 

členění analytické evidence je zajisté podle emitenta CP. Dalším členěním by také mohlo být 

členění dle burzy cenných papírů, tuzemských a zahraničních cenných papírů nebo také 

chronologická posloupnost nákupů.  

 

Pořízení a pořizovací cena 

Pořízení majetkových cenných papírů se běžně účtuje přes účet 259 – Pořizování 

krátkodobého finančního majetku. Ovšem je pouze na rozhodnutí účetní jednotky, zda-li tento 

kalkulační účet použije, může účtovat přímo na účet 251. Na kalkulačním účtu se účtuje 

o jednotlivých složkách pořizovací ceny cenných papírů, které účetní jednotka nakupuje. 

Můžou jimi býti vedle samotné ceny pořízení například poplatky makléřům 
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za zprostředkování obchodu, poplatky burzám nebo poradcům. Suma ceny pořízení cenných 

papírů a poplatků zachycených na tomto účtu dává pořizovací cenu. Do pořizovací ceny se ale 

nesmí zahrnout úroky z úvěru na pořízení cenných papírů a náklady spojené s jejich držbou.  

 

Schéma 12 – pořizování majetkových CP 

379 – Jiné závazky
211 - Pokladna 

 
 

Prodej a úbytek CP 

Prodej se účtuje ve dvou krocích. Musí se zaúčtovat jak samotný prodej, tak 

samozřejmě také úbytek cenných papírů. Tržba z prodeje se zaúčtuje do výnosů na účet 661 – 

Tržby z prodeje CP a úbytek CP se zaznamená v pořizovací ceně na nákladový účet 561 – 

Prodané cenné papíry a podíly.   

 

Schéma 13 – zaúčtování prodeje majetkových CP k obchodování 

 

221 – Bankovní účty kr. finančního majetku
259 – Pořizování

CP k obchodování
251 – Majetkové

cena pořízení CP

provize makléři 

poplatek poradci

Zařazení CP do kr. fin. majetku 

v pořizovací ceně

  561 – Prodané CP a podíly 251 – Maj. CP k obchodování 

úbytek CP v pořízovací ceně

211 - Pokladna
221 – Bankovní účty

378 – Jiné pohledávky 661 – Tržby z prodeje CP 

prodejní cena CP
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S vyčíslením pořizovací ceny může nastat komplikace, pakliže účetní jednotka 

prodává CP, které byly pořízeny za různé pořizovací ceny. Například nakoupila akcie jedné 

společnosti, ale za různé ceny. K vyčíslení pořizovací ceny může účetní jednotka použít 

například: 

•  metodu FIFO. Ocenění od nejstaršího pořízeného cenného papíru k nejnovějšímu;  

•  metodu průměrných cen. Cena je stanovena jako vážený aritmetický průměr 

z pořizovacích cen. 

 

Účtování oceňování majetkových cenných papírů k rozvahovému dni 

Zaúčtování přecenění se provádí na základě vnitřního účetního dokladu, úbytek reálné 

hodnoty se účtuje na účet 564 – Náklady z přecenění cenných papírů a přírůstek reálné 

hodnoty na výnosový účet 664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů. 

Za reálnou hodnotu se považuje tržní cena cenných papírů. Pokud nelze tržní cenu zjistit, 

bude za reálnou hodnotu považován odhad či posudek znalce, popřípadě vyhláška č. 540/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování.  

 

Schéma 14 – zaúčtování přecenění 

 
 

3.4.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

 

Dluhové cenné papíry k obchodování jsou spojeny s účtem 253 – Registrované 

dluhové cenné papíry k obchodování. Na tomto účtu se zachycuje stav, pořízení a prodej 

dluhopisů. Účetní jednotka nemá v úmyslu dluhové cenné papíry k obchodování držet 

do splatnosti, chce je prodat za účelem dosažení zisku z cenového rozdílu v období do 1 roku. 

Dluhové CP k obchodování jsou například kupónové dluhopisy a diskontované dluhopisy. 

K účtu 253 může účetní jednotka zřídit analytickou evidenci, například podle druhů dluhopisů 

či podle emitenta.  

 

664 - Výnosy z přecenění CP CP  k obchodování
251 – Majetkové

564 - Náklady z přecenění CP 

snížení reálné hodnoty zvýšení reálné hodnoty
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Pořízení a výnos z dluhových cenných papírů k obchodování 

Stejně jako u majetkových obchodovatelných cenných papírů i u pořizování dluhopisů 

k obchodování může účetní jednotka použít kalkulační účet 259. Z tohoto účtu se pak 

na základě vnitřního účetního dokladu zařadí nakoupené dluhopisy do krátkodobého 

finančního majetku v pořizovací ceně. 

 

Schéma 15 – účtování nákupu dluhopisů a plynoucího výnosu 

K účtu 253 je zřízena analytická evidence (tj. 253/1, 253/2) z důvodu rozlišení úroku a 

pořizovací ceny dluhopisu 

211 - Pokladna 253/1 – Dluhové CP 
259 – Pořizování KFM k obchodování 221 – Bankovní účet 

   
 

Princip zaúčtování prodeje je stejný jako u majetkových cenných papírů. Úbytek se 

zaúčtuje na účet 561 a zároveň na stranu dal účtu 253. Výnos se následně zaznamená na účtu 

661 a přibudou peníze v pokladně či na běžném účtu.  

 

Kromě účtu 253 mají dluhopisy v účtové osnově zastoupení ještě v účtu 256 – Dluhové 

cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. Účetní jednotka by neměla 

tyto účty zaměnit. I když se v obou případech jedná o dluhopisy, úmysly naložení s nimi jsou 

zcela odlišné. V jednom případě s nimi chce účetní jednotka obchodovat, v druhém případě je 

chce držet do splatnosti. Vzhledem k podobnosti krátkodobých a dlouhodobých dluhových 

cenných papírů držených do splatnosti, jsou podrobnosti o účtování  uvedeny až ve 4. částí 

této práce (účtování dlouhodobého finančního majetku). Na účtu 253 dále účetní jednotka 

nesmí zachytit neregistrované dluhové cenné papíry. Pro lepší přehlednost je vhodné také 

zřídit k syntetickému účtu 253 analytickou evidenci, hlavně z hlediska emitenta dluhopisu.  

 

666 – Výnosy z KFM k obchodování 
253/2 – Dluhové CP 

  nákup dluhopisů zařazení do KFM

 alikvotní úrokový výnos
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3.4.3. Směnky 

 

Směnka může v účetnictví nabývat různých podob. Může se objevit jako cenný papír, 

platební prostředek a zajišťovací prostředek. K zachycení transakcí souvisejících se směnkami 

k inkasu slouží účet 258 – Směnky k inkasu. Směnky se účtují v pořizovací ceně, kterou 

v tomto případě je hodnota pohledávky, která byla směnkou nahrazena. Směnečná suma 

obsahuje většinou jak hodnotu pohledávky, tak úrok. Proto je pro účetní jednotku lepší, když 

zavede k účtu 258 analytickou evidenci, aby mohla zvlášť evidovat samotnou hodnotu 

pohledávky a úrok.  

 

Schéma 16 – zaúčtování směnky k inkasu 

K účtu 258 je zřízena analytická evidence, tzn. 258/1, 258/2 z důvodu rozlišení úroku a 

pořizovací ceny směnky. 

 
 

Eskont směnky 

Eskont směnky znamená její odkoupení bankou před její splatností. Banka posoudí 

bonitu osob spojených se směnkou. Pokud se banka rozhodne směnku odkoupit, majitel 

směnky bude muset za dřívější obdržení peněžních prostředků zaplatit takzvaný diskont. 

Diskont je rozdíl mezi cenou, za kterou banka směnku odkoupí a nominální hodnotou 

směnky. Diskont se zaúčtuje do nákladů na účet 562 – Úroky. Také se při účtování eskontu 

objeví účet 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, na něj se účtuje souvztažně 

s účtem 258, kde se zachytí celková směnečná suma (hodnota pohledávky a úrok). 

Poskytnutím peněžní hotovosti bankou vznikne účetní jednotce závazek na účtu 232 – 

Eskontní úvěry.  

311 - Odběratelé 258/1 – Směnky k inkasu 221 – Bankovní účty 
211 - Pokladna 

akceptace směnky zaplacení dlužníkem

662 – Úroky 258/2 – Směnky k inkasu

úrokový výnos zaplacení dlužníkem 
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Schéma 17 – účtování eskontu směnky ve třech krocích 

258 – Směnky k inkasu 313 – Pohledávky za eskontované CP 

směnečná suma  

 

232 – Eskontní úvěry 221 – Bankovní účty 

poskytnutý eskontní úvěr 

562 - úroky

diskont 

 

313 – Pohledávky za eskontované CP 232 – Eskontní úvěry 

avízo banky o úhradě směnky 

 
 

3.5. Příklad na účtování krátkodobého finančního majetku 

 

Společnost Faketrade, s. r. o. se zabývá prodejem zboží a poradenskou činností. Mimo 

jiné nakupuje akcie z důvodu spekulace na zvýšení jejich hodnoty a výnosu z jejich prodeje. 

Nákupy konzultuje s poradcem a samotný nákup pro ni zprostředkovává burzovní makléř, 

který za své služby požaduje provizi ve formě procenta z hodnoty akcií. Mimo akcií mívá 

firma v držení i další cenný papír, konkrétně směnky vystavené odběratelem.  

 

Společnost vede analytickou evidenci k účtu 251 podle emitenta CP a také k účtu 258 

pro rozlišení hodnoty pohledávky a úroku. Při prodeji CP účetní jednotka používá pro ocenění 

úbytku metodu průměrných cen. V tomto účetním období společnost nakoupila akcie firem 

Alfa, a. s. a Beta, a. s. Akcie firmy Alfa nakoupila ve dvou obdobích a následně část prodala. 
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Na konci účetního období (tj. k 31. 12.) účetní jednotka provedla přecenění vlastněných 

cenných papírů pomocí tržní ceny akcií. 

 

 Ve společnosti se vyskytly následující účetní případy: 

Č. Doklad Text Částka MD D 
1 x Převod počátečního stavu peněžních prostředků 100 000 211 701 
2 x Převod počátečního stavu cenin - kolky 500 213 701 
3 FAV Vystavení faktury za poradenské služby 190 000 311 602 
4 VPD Záloha zaměstnanci na nákup odborných publikací 1 000 335 211 
5 VPD Převod peněz na bankovní účet 40 000 261 211 
6 VBÚ Příjem peněz na bankovní účet 40 000 221 261 
7 VBÚ Zaplacení vystavené faktury odběratelem 190 000 221 311 
8 VÚD Nákup odborných publikací – okamžitá spotřeba 1 200 501 335 
9 VPD Doplatek zaměstnanci 200 335 211 
10 FAP Faktura od dodavatele za nákup zboží, zařazení 32 000 132 321 
11 VBÚ Záloha makléři na nákup akcií  90 000 378 221 
12 VÚD Nákup akcií spol. Alfa, 700 akcií po 100 Kč 70 000 259 378 
13 VÚD Provize makléři za zprostředkování nákupu 10 % 

z ceny nákupu: 
7 000 259 378 

14 VPD Poplatek poradci 3 000 259 211 
15 VÚD Burzovní poplatek 2 000 259 378 
16 PPD Vrácení přeplatku zálohy makléřem 11 000 211 378 
17 VÚD Zařazení 700 akcií Alfa  82 000 251.1 259 
18 FAV Vystavení faktury odběrateli za prodej zboží 115 000 311 604 
19 VÚD Výdej cenin do spotřeby - kolky 500 538 213 
20 VÚD Vystavení směnky  odběratelem – akceptace směnky 115 000 258.1 311 
21 VÚD Úrokový výnos ze směnky  20 000 258.2 662 
22 VBÚ Zaplacení faktury dodavateli  32 000 321 221 
23 VBÚ Nákup akcií spol. Beta, 80 akcií po 2 000 Kč 160 000 259 221 
24 VBÚ Provize 10 % makléři za zprostředkování nákupu 16 000 259 221 
25 VBÚ Burzovní poplatek 3 000 259 221 
26 VÚD Zařazení 80 akcií spol. Beta – analytická evidence 179 000 251.2 259 
27 VÚD Eskont směnky k inkasu 176 000 313 258 
28 VBÚ Eskontní úvěr poskytnutý bankou 156 000 221 232 
  Diskontní poplatek 20 000 562 232 

29 VÚD Avízo banky o zaplacení směnky 176 000 232 313 
30 VPD Nákup akcií společnosti Alfa, 300 akcií po 80 Kč 24 000 259 211 
31 VPD Provize makléři za zprostředkování nákupu 10 % 

z ceny nákupu 
2 400 259 211 

32 VPD Burzovní poplatek 1 600 259 211 
33 VÚD Zařazení nových 300 akcií spol. Alfa  28 000 251.1 259 
34 VÚD Úbytek 500 akcií spol. Alfa z důvodu prodeje 55 000 561 251.1
35 VBÚ Prodej 500 akcií spol. Alfa 80 000 221 661 
36 VÚD Přecenění akcií Alfa k 31. 12., tržní cena jedné akcie 

95 Kč 
7 500 564 251.1

37 VÚD Přecenění akcií Beta k 31. 12., tržní cena jedné akcie 
2 500 Kč 

21 000 251.2 664 
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Výpočet hodnoty vyřazených akcií Alfa (účetní případ 34) 

hodnota jedné akcie: (82 000 + 28 000)/1000 = 110 Kč 

hodnota 500 akcií Alfa: 55 000 Kč 

 

Výpočet přecenění akcií k 31. 12. (účetní případy č. 36 a 37) 

x akcie Alfa akcie Beta 
reálná hodnota 47 500 200 000 
účetní hodnota 55 000 179 000 
přecenění - 7 500 + 21 000 
 

I když společnost Faketrade, s. r. o. vydělala na prodeji akcií společnosti Alfa 25 000 Kč, 

na konci účetního období reálná hodnota akcií Alfa poklesla a tržní cena byla jen 95 Kč. 

Z tohoto důvodu společnosti po přecenění vznikly náklady a hodnota akcií Alfa, vlastněných 

společností Faketrade, s. r. o., klesla celkem o 7 500 Kč. Tento pokles se také projeví 

v aktivech. Naopak, tržní cena akcií firmy Beta se zvýšila na 2 500 Kč za akcii. Firma 

Faketrade zaznamenala výnos z jejich přecenění, konkrétně 21 000 Kč. V rozvaze se o tuto 

částku zvýší položka „krátkodobé cenné papíry a podíly“.  
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4. Problematika dlouhodobého finančního majetku 

4.1. Vykazování dlouhodobého finančního majetku 

 

Dlouhodobý finanční majetek se řadí dle Směrné účtové osnovy do účtových skupin 

04, 05 a 06. Tvorba konkrétních syntetických účtů, na kterých bude o DFM účtováno, je 

na samotné účetní jednotce.  

 

Ve skupině 04 je s DFM spojen účet 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

a v účtové skupině 05 má zastoupení na účtu 053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek.  

 

V účtové skupině 06 se nadále může DFM vykazovat podle doporučeného účtového 

rozvrhu na těchto účtech: 

• 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách, 

• 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

• 063 – Ostatní cenné papíry a podíly, 

• 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 

• 066 – Půjčky a úvěry mezi vzájemně propojenými osobami, 

• 067 – Ostatní půjčky, 

• 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek. 

 

Dlouhodobý finanční majetek vykazuje účetní jednotka v rozvaze na straně aktiv. 

Konkrétně v položce B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách se vykáže zůstatek účtu 

061, v položce B.III.2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účetní jednotka 

vykáže konečný zůstatek účtu 062. Vyhláška 500/2002 Sb. říká, že položka B.III.3 Ostatní 

dlouhodobé cenné papíry a podíly obsahuje podíly, které nepředstavují podíl v ovládaných a 

řízených osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, dluhové cenné 

papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní 

dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní 

jednotky. Dluhovým cenným papírem se v tomto smyslu myslí cenný papír úvěrové povahy, 

například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven 
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rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem a směnka. Z tohoto textu 

vyplývá, že účetní jednotka v položce B.III.3 vykáže konečné stavy účtu 063 a také 065. Lze 

také říci, že položka B.III.3 obsahuje veškeré ostatní podíly, které nejsou uvedeny v položce 

B.III.1 a položce B.III.2. A nadále cenné papíry, jenž účetní jednotka pořídila s úmyslem 

držet je do doby splatnosti, jenž je delší než 1 rok.  

 

Půjčky a úvěry se zaznamenávají pod stejnojmennou položku B.III.4 Půjčky a úvěry – 

ovládající a řídící osoba, podstatný vliv. Těmito půjčkami a úvěry jsou myšleny poskytnuté 

dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám, jenž jsou 

pod podstatným vlivem. Kritérium pro zařazení pod tuto položku aktiv je doba splatnosti 

půjček a úvěrů od okamžiku rozhodného dne a také se musí jednat o půjčky mezi 

propojenými osobami. Za propojené osoby se v tomto případě považuje skupina podniků, 

kterou tvoří mateřská společnost a podniky, které jsou pod jejím vlivem. Účetní jednotka 

pod tuto položku zařadí účet 066.  

 

 Další položkou v rozvaze na straně aktiv, na které se vykazuje DFM, je položka 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek. Do této položky se řadí poskytnuté dlouhodobé 

půjčky a úvěry, které nejsou vykázány v položce předchozí, tedy B.III.4 a také B.III.1 až 

B.III.3. Z hlediska účtové osnovy by jiný dlouhodobý finanční majetek měl konečné zůstatky 

na účtech 067 a 069.  

 

Prostředky vynaložené na pořizování dlouhodobého finančního majetku se vykáží 

v rozvaze v položce B.III.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Tyto vynaložené 

prostředky se zaznamenávají na účtu 043. Z hlediska účetní jednotky se jedná o investici 

do DFM, který zatím ještě není v jejím vlastnictví.  

 

Zálohy poskytnuté účetní jednotkou na pořízení DFM se vykazují v rozvahové 

položce B.III.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. Účetní jednotka smí 

v této položce vykázat pouze zaplacené zálohy, vykázat nesmí jak nezaplacené zálohy, tak ani 

zálohy zúčtované na základě zálohové faktury. Do této rozvahové položky zařadí zůstatek 

na účtu 053.  

 

Všechny výše zmíněné účty se budou v rozvaze vykazovat v příslušných položkách a 

v konečném zůstatku, který bude uveden v brutto kolonce. Pokud by byla vytvořena opravná 
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položka k dlouhodobému finančnímu majetku (účet 096) či opravná položka k poskytnutým 

zálohám na dlouhodobý majetek (účet 095, za předpokladu, že by se jednalo o zálohu 

na DFM), pak by se zůstatek na účtu opravné položky vykázal k příslušné položce 

dlouhodobého finančního majetku do kolonky korekce. Opravná položka by upravovala 

hodnotu DFM a skutečný zůstatek by se vykázal (po odečtení korekce od brutto) v kolonce 

netto.  

 

4.2. Oceňování dlouhodobého finančního majetku 

 

Při pořizování se podíly a cenné papíry oceňují pořizovacími cenami. V pořizovací 

ceně je zahrnuta jak samotná cena pořízení, tak také vedlejší náklady související s pořízením 

cenných papírů a podílů. Stejně jako v případě krátkodobých cenných papírů se za další 

výdaje související s pořízením můžou považovat poplatky poradci, provize makléři a další. 

Veškeré tyto náklady a cena pořízení se zachytí na kalkulačním účtu 043 – Pořízení 

dlouhodobého finančního majetku (použití účtu 043 je na účetní jednotce). Výjimkou je 

nepeněžitý vklad majetku, který se neoceňuje pořizovací cenou, ale oceňuje se zůstatkovou 

(účetní) cenou. Zůstatková cena se poté ještě zvýší o daň z přidané hodnoty, pokud je daný 

vklad zdanitelným plněním podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

K datu účetní závěrky se majetkové účasti oproti krátkodobým cenným papírům 

neoceňují reálnou hodnotou. Majetkové účasti s podstatným nebo rozhodujícím vlivem se 

přeceňují ekvivalencí s použitím účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků. Reálnou hodnotou se však oceňují i realizovatelné akcie pořízené za účelem 

dlouhodobé držby, zde se taktéž použije účet 414. Účet 564 – Náklady z přecenění cenných 

papírů by mohla účetní jednotka použít v případě, že dojde ke snížení reálné hodnoty akcie, 

které je pravděpodobně trvalého rázu. Účetní jednotka musí trvalé snížení prokázat. Pokud 

použije účetní jednotka přecenění ekvivalencí, pak musí takto přecenit všechny majetkové 

účasti a také musí přeceňovat ekvivalencí. [7] 

 

Kromě přecenění má účetní jednotka možnost použít pro úpravu hodnoty CP opravné 

položky. České účetní standardy jejich použití neupravují. Ve výjimečných případech je lze 
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použít na přechodnou dobu. Opravné položky mohou být použity pouze pro snížení hodnoty, 

nelze nadhodnocovat. [8] 

 

4.3. Účtování dlouhodobého finančního majetku 

4.3.1. Účtování majetkových účastí 

 

Jak již bylo výše zmíněno, za majetkové účasti se považují cenné papíry a podíly, 

které představují účast společníka ve společnosti. Majetkové účasti se rozlišují na:  

• podíly v ovládaných a řízených osobách – účet 061, 

• podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem- účet 062, 

• ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly – účet 063. (Na účet 063 se zachycují cenné 

papíry a podíly, které sice nejsou majetkovými účastmi, jedná se o menšinový vliv, 

vzhledem k podobnosti účtování budou ale probrány v rámci této subkapitoly). 

 

Podle velikosti podílu, který společnost vlastní, se při účtování použije jeden 

ze zmíněných účtů. Účet 061 se použije, pakliže účetní jednotka vlastní alespoň 40 % 

hlasovacích práv na jiné osobě, čímž je myšlena možnost vykonávat hlasovací práva 

na základě vlastního uvážení. Majetkové účasti se zachytí na účtu 062, pokud účetní jednotka 

nemá rozhodující vliv a disponuje nejméně 20 % hlasovacích práv společnosti. Do kategorie 

ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílu na účet 063 se zařadí: 

• podíly, jenž nejsou podíly v ovládaných a řízených osobách, 

• podíly, jenž nejsou podíly v účetní jednotce pod podstatným vlivem, 

• cenné papíry a podíly, u nichž není při pořízení znám budoucí záměr. 

 

Nabytí a pořizování majetkových účastí 

Majetkové účasti mohou být pořízeny zejména koupí, upsáním akcií nebo získáním 

obchodního podílu a nepeněžním vkladem do společnosti. 

 

Nejběžnějším typem pořizování je koupě, při které se souvztažně se vznikem závazku 

nebo zaplacením provede zápis na účtu 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku. 

Použití účtu 043 je vhodné, pokud účetní jednotce vznikají ještě další náklady související 

s pořízením. Samozřejmě tento účet použít nemusí a pak pořízení majetkových účastí zaúčtuje 
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okamžitě na příslušný účet 061, 062 nebo 063. Přírůstky cenných papírů se zaznamenají 

na stranu má dáti. Zařazení do DFM se provede na základě zápisu o zařazení cenného papíru. 

 

Schéma 18 - účtování pořizování majetkových účastí s využitím účtu 043 

211 - Pokladna 

221 – Bankovní účty 
379 – Jiné závazky 

043 – Pořízení DFM 061, 062, 063 - CP a podíly 

nákup podílů a CP 

provize makléři 

burzovní poplatek 

zařazení do majetku 

  
 

Podíl na společnosti lze také získat peněžitým vkladem do nově vznikající společnosti. 

Vkladatel splatí určitý peněžní vklad a nabude obchodní podíl. Vznik obchodního podílu je 

podmíněn zápisem společnosti do obchodního rejstříku 

 

Schéma 19 - účtování nabytí podílu peněžitým vkladem 

      061, 062, 063

 
 

Krom peněžního může vkladatel vložit i nepeněžní vklad. Přičemž nepeněžním 

vkladem smí být majetek, který má zjistitelnou hodnotu a který může společnost využít. 

Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena znalcem, který je k tomuto účelu jmenován 

soudem. Nepeněžitým vkladem se tak nejčastěji stávají nemovitosti, hmotný a nehmotný 

majetek, zásoby a pohledávky. [6] 

221- Bankovní účty    378 – Jiné pohledávky nesplac. CP a vkladů 
   367 – Závazky z ups.

        CP a podíly 

splacení vkladu před 

vznikem společnosti 
nabytí obch. podílu 

- vznik společnosti 
zápočet předem

uhrazeného vkladu
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Schéma 20 - účtování nabytí podílu nepeněžitým vkladem (dlouhodobý hmotný majetek) 

022 – Samost. 061, 062, 063367 – záv. z ups. 
movité věci 082 - Oprávky 378 – Jiné pohl. nespl. CP a vkl. CP a podíly 

zúčtování

zůst. cenyvyřazení
nabytí obch. 

ve vstupní ceně 
podílu 

zápočet

pohledávky
 

 

Pokud by účetní jednotka získala takovou hodnotu podílu, která by znamenala přesun 

podílu do jiné kategorie, pak by zaúčtovala převod mezi portfolii. Příkladem může být, že 

účetní jednotka vlastní akcie jiné společnosti, o nichž účtuje na účtu 062. Přikoupením dalších 

akcií by najednou získala podstatný vliv. Musí tedy zaúčtovat převod mezi účty 062 a 061. 

Tento důvod k převodu je jedna z mála výjimek povolující přesuny cenných papírů mezi 

jednotlivými účty.  

 

Schéma 21 – zaúčtování převodu cenných papírů mezi jednotlivými účty  

    062 – Podíly v účetních   061 – Podíly v ovládaných 
    jednotkách pod podst. vlivem         a řízených osobách 

  zvýšení majetkového vlivu

  063 – Ostatní CP a podíly

   snížení majetkového vlivu

 
 

Účetní jednotka může dopředu na finanční majetek poskytnout zálohu. Záloha se 

zachytí na účtu 053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek, většinou tak účetní 

jednotka provede na základě výpisu z bankovního účtu. Jak by účtování záloh vypadalo 

v případě poskytnutí zálohy na pořízení různého dlouhodobého finančního majetku včetně 

majetkových účastí, zachycuje následující schéma.  
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Schéma 22 - poskytnutí záloh 

053 – Poskytnuté

 
 

Zaúčtování přecenění 

Zaúčtování změny reálné hodnoty se provádí rozvahově, s použitím účtu 414 – 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Pro zaúčtování oceňovacích rozdílů musí 

účetní jednotka zřídit k syntetickému účtu 061, 062, 063 analytickou evidenci. Podstatou 

přecenění majetkových účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem ekvivalencí je 

přecenění na hodnotu, která bude odpovídat míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, jejíž 

CP a podíly účetní jednotka vlastní. U ostatních CP s malým vlivem (účet 063) se změna 

jejich hodnoty zaznamená rozvahově, také pomocí účtu 414. 

 

Schéma 23 - účtování přecenění  

 
 

Výnosy z držby majetkových účastí 

V souvislosti s držením dlouhodobých cenných papírů a podílů vznikají účetní 

jednotce výnosy, jenž mají podobu podílů na zisku, tedy dividend. Přijaté dividendy se 

zaúčtují na výnosový účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Dividendy, 

plynoucí účetní jednotce z tuzemska, jsou vypláceny již zdaněné a budou zaúčtovány v netto 

výši. Dokladem pro zaúčtování výnosu z DFM je výpis z bankovního účtu.  

  414 – Oceňovací rozdíly  
 z přecenění majetku a závazků     061, 062, 063/AE – CP a  podíly

         zvýšení hodnoty

snížení hodnoty

 221 – Bankovní účty 
211 - Pokladna 

zálohy na DFM 379 – Jiné závazky 043 – Pořízení DFM

poskytnutí zálohy 

pořízení DFM 

zúčtování zálohy

doplatek za DFM 

 - 40 -  



Schéma 24 - účtování výnosu z majetkových účastí 

 
 

Vyřazení majetkových účastí  

Vyřazení majetkových účastí se zaznamená na nákladový účet podle důvodů vyřazení. 

Nejobvyklejší je zajisté vyřazení z důvodu prodeje. V tomto případě se úbytek cenných papírů 

a podílů zaúčtuje stejně jako úbytek krátkodobých cenných papírů na vrub účtu 561 – Prodané 

cenné papíry a podíly. Vyřazení se provede v pořizovací ceně majetkových účastí. Následný 

výnos z prodeje se stejně jako u KFM zaznamená na účet 661 – Tržby z prodeje cenných 

papírů a podílů. Pokud by vyřazované majetkové účasti byly dříve oceněny ekvivalencí, 

účetní jednotka nejdříve musí zúčtovat vytvořený oceňovací rozdíl.  

 

Pro potřeby zjištění základu daně z příjmů je třeba kromě pořizovací ceny znát také 

nabývací cenu. Nabývací cenou je myšleno ocenění podílu pro účely daně z příjmů (daňová 

zůstatková cena) a souvisí především s nepeněžními vklady odpisovaného majetku. Pokud je 

nabývací cena nižší než účetní jednotkou zaúčtovaná účetní hodnota, pak se rozdíl stává 

připočitatelnou položkou. Další porovnání musí účetní jednotka provést mezi nabývací cenou 

a prodejní cenou. 

 

665 – Výnosy z DFM 221 – Bankovní účty
211 - Pokladna

podíly na zisku po zdanění
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Schéma 25 - vyřazení majetkových účastí z důvodu prodeje se zúčtováním oceňovacího 

rozdílu 

 
 

Účetní jednotka může majetkové účasti vyřadit i z důvodu darování jiné osobě. 

V tomto případě by sice úbytek zaúčtovala na účet finančních nákladů 543 – Dary, ale 

při zjišťování základu daně by tento účet byl připočitatelnou položkou. Aby účetní jednotka 

mohla dar uplatnit musí splnit podmínky podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Schéma 26 - vyřazení v důsledku darování 

 

 061, 062, 063/AE – CP a podíly 561 – Prodané CP a podíly

vyřazení majetkových účastí

        211 - Pokladna
     221 – Bankovní účty

378 – Jiné pohledávky661 – Tržby z prodeje CP 

    zaúčtování prodejní ceny

 z přecenění majetku a závazk
  414 – Oceňovací rozdíly  

ů 061, 062, 063/AE – CP a podíly

zúčtování předchozího

snížení či zvýšení hodnoty

  061, 062, 063 – CP a podíly            543 - Dary

 vyřazení z důvodu darování
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4.3.2. Účtování dluhových cenných papírů držených do splatnosti 

 

Účtování dlouhodobých dluhových cenných papírů držených do splatnosti i 

krátkodobých dluhopisů držených do splatnosti je v podstatě stejné krom čísla účtu. 

Zaúčtování dluhopisů, které má účetní jednotka v úmyslu držet do konce splatnosti, jenž je 

delší než 1 rok, se účtuje na účtu 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (v případě 

krátkodobých dlupisů by to byl účet 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho 

roku držené do splatnosti).  

 

Pořízení dluhopisů a výnos plynoucí z jejich držby 

Dluhopisy jsou při zařazení do dlouhodobého finančního majetku oceňovány 

pořizovací cenou. Pro pořízení se může užít kalkulační účet 043, záleží však na účetní 

jednotce, zda-li to uzná za vhodné. Přírůstek dluhopisů se účtuje na stranu má dáti účtu 065 – 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, úbytek na stranu dal.  

 

Co se podoby výnosu týče, záleží na kategorii do níž je dluhopis zařazen. 

U bezkupónových dluhopisů získá majitel výnos, jenž má formu rozdílu mezi pořizovací 

cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu. U kupónových dluhopisů majitel dostává pravidelné 

kupónové platby od emitenta. Z hlediska pořizovací ceny se kupónové dluhopisy nadále člení 

na: 

• dluhopisy v pari. Pořizovací cena je rovná jmenovité hodnotě dluhopisu; 

• dluhopisy nad pari. Pořizovací cena dluhopisu je vyšší než jeho nominální hodnota. 

Tento rozdíl se nazývá prémie a účetní jednotka ji musí postupně rozpouštět do nákladů; 

• dluhopisy pod pari. Nominální hodnota dluhopisu je vyšší než pořizovací cena. Rozdíl 

se nazývá diskont a rozpouští se postupně do výnosů. [7] 

 

Oceňování dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou  

V průběhu doby, kdy účetní jednotka drží dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, ji 

vznikají jak výnosy tak náklady. Náklady vznikají z toho důvodu, že při pořizování dluhopisu 

může účetní jednotka do pořizovací ceny zahrnout i vedlejší náklady, ale emitent dluhopisu 

splatí jenom uvedenou jmenovitou hodnotu. Postupně rozpouštěné náklady se zaznamenávají 

na nákladovém účtu 566 – Náklady z finančního majetku. I když emitent splatí dluhopis až 

na konci splatnosti, účetní jednotka musí zaúčtování výnosu rozložit na období, kdy jej držela. 
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Úrok se tedy postupně rozpouští na výnosový účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku. Účetní jednotka by měla v tomto případě zřídit k účtu 065 analytickou evidenci, aby 

mohl být sledován zvlášť úrok a pořizovací cena. [8] 

 

Schéma 27 - účtování rozpouštění prémie do nákladů a úroku do výnosů 

     065 - Dluh. CP držené do spl.
665 – Výnosy z DFM - AE/ naběhlý úrok

rozpouštění úroku do výnosů

065 – Dluh. CP držené do spl. 
566 – Náklady z FM- AE/ pořizovací cena

umoření prémie 

 
 

4.3.3. Účtování půjček, úvěrů a jiného dlouhodobého finančního 
majetku 

 

Dlouhodobé půjčky a úvěry, které nebyly poskytnuty bankovní institucí se 

zaznamenávají na účtu 067 – Ostatní půjčky. Pokud půjčku či úvěr poskytne propojená osoba, 

použije se účet 066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv. Výnos, který 

účetní jednotce za poskytnutí půjčky a úvěru plyne, má formu úroků a účetní jednotka jej 

zaznamená na výnosový účet 662 – Úroky. Dokladem pro zaúčtování je výpis z bankovního 

účtu.  

 

Schéma 28 - účtování ostatních půjček 

 

     221 – Bankovní účty
         211 - Pokladna 

     067 – Ostatní půjčky           662 - Úroky 

      poskytnutí půjčky

    výnos ve formě úroků

                 splátka půjčky
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Na účtu 067 se také účtuje o vkladu tichého společníka. Smlouvu o tichém 

společenství upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Tichý společník je povinen podílet se stejnou mírou na ztrátě i zisku společnosti. 

Kdyby podíl na ztrátě tichého společníka dosahoval výše jeho vkladu, pak by jeho účast 

zanikla. Podíl tichého společníka na ztrátě se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 568 – 

Ostatní finanční náklady. Při podílu tichého společníka na zisku se souvztažně s účtem 

221(211) účtuje na 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Vrácení vkladu 

tichému společníkovi se zaúčtuje na stranu dal účtu 067 souvztažně se stranou má dáti účtu 

221 či 211.  

 

Schéma 29 - účtování vkladu tichého společníka a jeho podíl na ztrátě a zisku – účtováno 

z pohledu tichého společníka 

     221 – Bankovní účty
         211 - Pokladna 

     067 – Ostatní půjčky  568 – Ostatní fin. náklady

 

  vklad tichého společníka

          podíl na  ztrátě

 
 

Účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka použije pokud vlastní 

dlouhodobé vkladové listy nebo dlouhodobý termínovaný vklad. Také sem zařadí dlouhodobý 

finanční majetek, který z účetního hlediska nelze zařadit do předešlých kategorií 

dlouhodobého finančního majetku. Přírůstky (např. uložení peněz na dlouhodobý 

termínovaný vklad) se účtují na stranu má dáti účtu 069, úbytky na stranu dal.  

     221 – Bankovní účty
         211 - Pokladna

    665 – Výnosy z DFM     067 – Ostatní půjčky

           podíl na zisku 

vrácení vkladu tichému společníkoví 
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4.4. Příklad na účtování dlouhodobého finančního majetku 

 

Společnost Storm, a. s. se zabývá poradenskou činností v oblasti reklamy a marketingu 

a také prodejem reklamních předmětů. Na začátku roku 2009 společnost vlastnila 500 akcií 

(1 600 Kč za akcii) firmy Abc, a. s. Tyto akcie představují 10% podíl na základním kapitálu 

firmy Abc. Společnost během r. 2009 nakoupila dalších 750 akcií po 1 620 Kč (15% podíl) a 

zaplatila 8% provizi z hodnoty nákupu makléři. Storm tak dosáhla podstatného vlivu ve 

společnosti Abc. V následujícím roce (tj. 2010) se účetní jednotka rozhodla prodat 8% podíl 

ve společnosti Abc. K vyčíslení úbytku akcií použila metodu průměrných cen. Zbytek podílu 

(tj. 17 %) převedla na účet ostatních cenných papírů a podílů.  

 

Storm, a. s. dále koupila 1. května 2009 dluhopis za 300 000 Kč, v ceně byl již zahrnut 

alikvotní úrokový výnos ve výší 12 % p.a. Tento dluhopis byl emitován 1. ledna 2008 a jeho 

jmenovitá hodnota je 250 000 Kč. Kupónové platby jsou vypláceny vždy na konci roku a 

dluhopis je splatný k 1. lednu 2011. V následujícím roce (tj. 2010) účetní jednotka 

reklasifikovala dluhopis z důvodu splatnosti dluhopisu.  
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V roce 2009 se vyskytly následující účetní případy: 

Č. Doklad Text Částka MD D 
1 x Počáteční stav cenných papírů a podílů 800 000 063 701 
2 x Počáteční stav peněz v pokladně 380 000 211 701 
3 x Počáteční stav peněz na běžném účtu 1 300 000 221 701 
4 FAV Vystavení faktury odběrateli za poskytnuté 

služby 
334 000 311 601 

5 FAP Faktura za spotřebu energie 35 000 502 321 
6 VBÚ Nákup 15% podílu (750 akcií) firmy Abc 1 215 000 043 221 
7 VPD Provize makléři 8 % z hodnoty nákupu 97 200 043 211 
8 VÚD Zařazení nových akcií Abc do majetku 1 312 200 063 043 
9 VÚD Přesun akcií Abc mezi portfolii 2 112 200 062 063 
10 VPD Zaplacení faktury za energii 35 000 321 221 
11 VBÚ Zaplacení faktury odběratelem 334 000 221 311 
12 VBÚ Poskytnuta záloha na nákup dluhopisů 250 000 053 221 
13 FAP Nákup dluhopisu dne 15. 3.  (čistá pořizovací 

cena) 
290 000 065.1 379 

  Alikvotní úrokový výnos 10 000 065.2 379 
14 VÚD Zúčtování poskytnuté zálohy 250 000 379 053 
15 VBÚ Doplatek faktury 50 000 379 221 
16 VÚD Kupón za  r. 2009 (5. – 12. měsíc)  20 000 065.2 665 
17 VÚD Amortizace prémie za r. 2009 (5. – 12. měsíc) 16 000 566 065.1 
18 VÚD Přecenění podílu ve spol. Abc k 31. 12.   112 200 414 062.OR
19 VBÚ Výplata kupónu 30 000 221 065.2 
 

Výpočet hodnoty kupónu dluhopisu:  

hodnota: 250 000 * 0,12 = 30 000 Kč 

 

Rozpuštění kupónu v jednotlivých letech držení 

Období Částka Použití 
1. – 4. měsíc 2009 10 000 účetní případ č. 13
5. – 12. měsíc 2009 20 000 účetní případ č. 16
1. – 12. měsíc 2010 30 000 účetní případ č. 24
 

Hodnota prémie 

Čistá pořizovací cena dluhopisu 300 000 – 10 000 = 290 000
Jmenovitá hodnota dluhopisu 250 000
Prémie 40 000
 

Rozpuštění prémie v jednotlivých letech držení dluhopisu 

Období Celkem Použití 
5. – 12. měsíc 2009 16 000 účetní případ č. 17
1. – 12. měsíc 2010 24 000 účetní případ č. 25
Celkem 40 000 x 
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Přecenění podílu ve společnosti Abc, a. s. k 31. 12.  

Hodnota podílu: 8 000 000 * 0,25 = 2 000 000 

Hodnota podílu k 31. 12.  2 000 000 x 
Účetní hodnota podílu 2 112 200 hodnota z účetního případu č. 9
Přecenění - 112 200 účetní případ č. 18 
 

Účtování v dalším období (r. 2010): 

Č.  Doklad Text Částka MD D 
20 FAV Prodej 8 % podílu ve spol. Abc 720 000 378 661 
21 VÚD Vyřazení prodaného podílu 675 904 561 062 
  Zrušení přecenění 35 904 062. OR 414 

22 VÚD Přesun zbylého 17% podílu do ost. CP 1 436 296 063 062 
  Přesun přecenění 76 296 062. OR 063. OR 

23 VÚD Reklasifikace dluhopisu (splatnost kratší 
než 1 rok) 

274 000 253.1 065 

24 VBÚ Kupón za rok 2010 30 000 253.2 662 
25 VÚD Amortizace prémie 24 000 566 253.1 
 

Výpočet hodnoty prodaného podílu (účetní případ 21) 

hodnota podílu: 2 112 200/25 * 8 = 675 904 Kč 

hodnota přecenění: 112 200/25 * 8 = 35 904 Kč 

 

Výpočet hodnoty reklasifikovaného dluhopisu (účetní případ 23) 

hodnota dluhopisu: 290 000 – 16 000 = 274 000 Kč 

 

Společnost Storm zezačátku vlastnila jen nepodstatný podíl ve společnosti Abc. 

Motivována zřejmě dobrými výsledky hospodaření se rozhodla přikoupit další akcie a svůj 

podíl ve společnosti tak zvětšit na podstatný. Jak se však ukázalo při přecenění ekvivalencí 

na konci roku, hodnota podílu na vlastním kapitálu klesla. Díky přecenění ekvivalencí se 

aktiva i pasiva snížila. Storm tedy po přecenění usoudila, že prodá část svého podílu a 

přesune tak své akcie zpět na účet cenných papírů s nepodstatným vlivem. 

 

 Storm pořídila dluhopis v době, kdy už byl rok emitován. Tudíž nedostala úrok za 

první rok emitovaného dluhopisu, nicméně druhý a třetí rok ji již alikvotní úrokový výnos 

náležel. I když v druhém roce (2009) jej pořídila až v květnu a část úroku již byla započítána 

do ceny dluhopisu, výplata úroku proběhla až k 31. 12. a celý úrok za rok 2009 dostala 

proplacen na běžný účet.  
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5. Závěr 
Finanční majetek, jeho obsahová náplň a související účetní operace jsou vymezeny 

v zákoně o účetnictví, vyhlášce 500/2002 Sb. a Českých účetních standardech. V rámci 

mezinárodního práva je finanční majetek vymezen v Mezinárodních účetních standardech.  

 

Účetní jednotky by měly důkladně zvážit do jaké kategorie finanční majetek zařadí. 

Vždy jde hlavně o její úmysl, jak s ním naloží. Může se stát například, že i když účetní 

jednotka pořídí dluhopis s dobou splatnosti delší než 5 let a zařadí jej tím pádem automaticky 

do účtové třídy 0, má ve skutečnosti v úmyslu s ním obchodovat. Tudíž by správně měl být 

zařazen v účtové třídě 2.  

 

Problematickou oblastí je především oceňování finančního majetku a to zejména 

přecenění cenných papírů k datu účetní závěrky reálnou hodnotou či ekvivalencí. Přecenění 

samozřejmě účetní jednotka může provádět i častěji než jen k datu účetní závěrky, v praxi 

však tento postup praktikují pouze větší finanční instituce. Postup přecenění u krátkodobých a 

dlouhodobých cenných papírů je rozdílný. Zatímco u krátkodobých cenných papírů má 

přecenění výsledkový dopad, rozdíl se zaúčtuje na výnosový nebo nákladový účet, přecenění 

dlouhodobých cenných papírů má dopad na rozvahu. I zde však existuje výjimka, účetní 

jednotka smí přecenění dlouhodobých cenných papírů zaúčtovat na nákladový nebo výnosový 

účet, pokud by přecenění mělo trvalý charakter a účetní jednotka by byla schopna to průkazně 

dokázat.  

 

K správnému vymezení, účtování a oceňování finančního majetku je nutné, aby účetní 

jednotka rozšířila závazné účetní předpisy o vnitřní účetní směrnice. Zejména je pak nutné 

ve směrnicích uvést jednoznačný přístup k dělení finančního majetku a jeho zařazení 

k jednotlivým syntetickým účtům. Účetní jednotky by ve vnitropodnikových směrnicích 

neměly opomenout na analytické členění syntetických účtů používaných pro účtování 

finančního majetku. Analytické členění by mělo sloužit zejména pro lepší orientaci účetní 

jednotky ve finančním majetku a z tohoto by měla při tvorbě směrnic vycházet.  
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Příloha č. 2 

Státní povodňový dluhopis 

 
 

   



Příloha č. 3 

Účtový rozvrh 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
     majetku 
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 
011 - Zřizovací výdaje 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům 
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   výzkumu a vývoje 
013 - Software 073 - Oprávky k software 
014 - Ocenitelná práva 074 - Oprávky k ocenitelným právům 
015 - Goodwill 075 - Oprávky ke goodwillu 
019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému 
     nehmotnému majetku 
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný    
021 - Stavby 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
022 - Samostatné movité věci a soubory   majetku 
  movitých věcí 081 - Oprávky ke stavbám 
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem 
026 - Základní stádo, tažná zvířata   a souborům movitých věcí 
029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 
     porostů 
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným 
031 - Pozemky   zvířatům 
032 - Umělecká díla a sbírky 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému  
     hmotnému majetku 
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a    
  hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 09 - Opravné položky  k dlouhodobému  
  finanční majetek   majetku 
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 091 - Opravná položka k dlouhodobému 
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   nehmotnému majetku 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 092 - Opravná položka k dlouhodobému 
     hmotnému majetku 
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 093 - Opravná položka k dlouhodobému  
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   nedokončenému nehmotnému majetku 
  majetek 094 - Opravná položka k dlouhodobému  
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný   nedokončenému hmotnému majetku 
  majetek 095 - Opravná položka k poskytnutým  
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční   zálohám na dlouhodobý majetek 
  majetek 096 - Opravná položka k dlouhodobému 
     finančnímu majetku 
06 - Dlouhodobý finanční majetek 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k 
062 - Podíly v účetních jednotkách pod   nabytému majetku 
  podstatným vlivem    
063 - Ostatní cenné papíry a podíly Účtová třída 1 – Zásoby 
065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti    
066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 11 - Materiál 
  podstatný vliv 111 - Pořízení materiálu 
067 - Ostatní půjčky 112 - Materiál na skladě 
069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek 119 - Materiál na cestě 
 

   



 
12 - Zásoby vlastní výroby 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a 
121 - Nedokončená výroba   pořizovaný krátkodobý finanční majetek 
122 - Polotovary vlastní výroby 251 - Registrované majetkové cenné papíry  
123 - Výrobky   k obchodování 
124 - Zvířata 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
   253 - Registrované dluhové cenné papíry 
13 - Zboží   k obchodování 
131 - Pořízení zboží 255 - Vlastní dluhopisy 
132 - Zboží na skladě a v prodejnách 256 - Dluhové cenné papíry se splatností do  
139 - Zboží na cestě   jednoho roku držené do splatnosti 
   257 - Ostatní cenné papíry k obchodování 
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 258

259
-
-

Směnky k inkasu 
Pořizování krátkodobého finančního  

151 - Poskytnuté zálohy na materiál   majetku 
152 - Poskytnuté zálohy na zvířata    
153 - Poskytnuté zálohy na zboží 26 - Převody mezi finančními účty 
   261 - Peníze na cestě 
19 - Opravné položky k zásobám    
191 - Opravná položka k materiálu 29 - Opravné položky ke krátkodobému 
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě   finančnímu majetku 
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní 291 - Opravná položka ke krátkodobému 
  výroby   finančnímu majetku 
194 - Opravná položka k výrobkům    
195 - Opravná položka ke zvířatům Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 
196 - Opravná položka ke zboží    
197 - Opravná položka k zálohám na materiál 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 
198  Opravná položka k zálohám na zboží 311 - Pohledávky z obchodních vztahů 
199  Opravná položka k zálohám na zvířata    
   313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 
Účtová třída 2– Krátkodobý finanční  314 - Poskytnuté zálohy - dldobé a krdobé 
majetek a krátkodobé bankovní úvěry 315 - Ostatní pohledávky 
      
21 - Peníze 32 - Závazky (krátkodobé) 
211 - Pokladna 321 - Závazky z obchodních vztahů 
213 - Ceniny 322 - Směnky k úhradě 
   324 - Přijaté provozní zálohy 
22 - Účty v bankách 325 - Ostatní závazky 
221 - Bankovní účty    
   33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
23 - Krátkodobé bankovní úvěry 331 - Zaměstnanci 
231 - Krátkodobé bankovní úvěry 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
232 - Eskontní úvěry 335 - Pohledávky za zaměstnanci 
   336 - Zúčtování s institucemi sociálního 
24 - Krátkodobé finanční výpomoci   zabezpečení a zdravotního pojištění 
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy    
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    
      
      
 

   



 
34 - Zúčtování daní a dotací 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 
341 - Daň z příjmů 381 - Náklady příštích období 
342 - Ostatní přímé daně 382 - Komplexní náklady příštích období 
343 - Daň z přidané hodnoty 383 - Výdaje příštích období 
345 - Ostatní daně a poplatky 384 - Výnosy příštích období 
346 - Dotace ze státního rozpočtu 385 - Příjmy příštích období 
347 - Ostatní dotace 388 - Dohadné účty aktivní 
   389 - Dohadné účty pasivní 
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky    
  sdružení a za členy družstva 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům 
351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba   a vnitřní zúčtování 
352 - Pohledávky - podstatný vliv 391 - Opravná položka k pohledávkám 
353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál 395 - Vnitřní zúčtování 
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 398 - Spojovací účet při sdružení 
355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy    
  družstva Účtová třída 4 - Kapitálové účty 
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení a dlouhodobé závazky 
      
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 
  sdružení a ke členům družstva 411 - Základní kapitál 
361 - Závazky - ovládající a řídící osoba 412 - Emisní ážio 
362 - Závazky - podstatný vliv 413 - Ostatní kapitálové fondy 
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
  zisku   a závazků 
365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při  
  družstva   přeměnách 
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva 419 - Změny základního kapitálu 
  ze závislé činnosti    
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
  papírů a vkladů   fondy ze zisku a převedené výsledky 
368 - Závazky k účastníkům sdružení   hospodaření 
   421 - Zákonný rezervní fond 
37 - Jiné pohledávky a závazky 422 - Nedělitelný fond 
371 - Pohledávky z prodeje podniku 423 - Statutární fondy 
372 - Závazky z koupě podniku 427 - Ostatní fondy 
373 - Pohledávky a závazky z pevných  428 - Nerozdělený zisk minulých let 
  terminovaných operací 429 - Neuhrazená ztráta minulých let 
374 - Pohledávky z pronájmu    
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 43 - Výsledek hospodaření 
376 - Nakoupené opce 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
377 - Prodané opce   řízení 
378 - Jiné pohledávky    
379 - Jiné závazky 45 - Rezervy 
   451 - Rezervy podle zvláštních právních 
     předpisů 
   453 - Rezerva na daň z příjmů 
   459 - Ostatní rezervy 
      
 

   



 
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 53 - Daně a poplatky 
461 - Bankovní úvěry 531 - Daň silniční 
   532 - Daň z nemovitosti 
47 - Dlouhodobé závazky 538 - Ostatní daně a poplatky 
471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a    
  řídící osoba 54 - Jiné provozní náklady 
472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
473 - Emitované dluhopisy   nehmotného a hmotného majetku 
474 - Závazky z pronájmu 542 - Prodaný materiál 
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 543 - Dary 
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
479 - Jiné dlouhodobé závazky 545 - Ostatní pokuty a penále 
   546 - Odpis pohledávky 
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 548 - Ostatní provozní náklady 
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka 549 - Manka a škody z provozní činnosti 
      
49 - Individuální podnikatel 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady 
491 - Účet individuálního podnikatele   příštích období a opravné položky 
     provozních nákladů 
Účtová třída 5 - Náklady 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
     hmotného majetku 
50 - Spotřebované nákupy 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních 
501 - Spotřeba materiálu   právních předpisů 
502 - Spotřeba energie 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných  555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů 
  dodávek   příštích období 
504 - Prodané zboží 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu 
     k nabytému majetku 
51 - Služby 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných 
511 - Opravy a udržování   položek v provozní činnosti 
512 - Cestovné 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek  
513 - Náklady na reprezentaci   v provozní činnosti 
518 - Ostatní služby    
   56 - Finanční náklady 
52 - Osobní náklady 561 - Prodané cenné papíry a podíly 
521 - Mzdové náklady 562 - Úroky 
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 563 - Kursové ztráty 
  závislé činnosti 564 - Náklady z přecenění cenných papírů 
523 - Odměny členům orgánů společnosti a  566 - Náklady z finančního majetku 
  družstva 567 - Náklady z derivátových operací 
524 - Zákonné sociální pojištění 568 - Ostatní finanční náklady 
525 - Ostatní sociální pojištění 569 - Manka a škody na finančním majetku 
526 - Sociální náklady individuálního     
  podnikatele 57 - Rezervy a opravné položky finančních  
527 - Zákonné sociální náklady   nákladů 
528 - Ostatní sociální náklady 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv 
   579 - Tvorba a zúčtování opravných položek 
     ve finanční činnosti 
 

   



 
58 - Mimořádné náklady 66 - Finanční výnosy 
581 - Náklady na změnu metody 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
582 - Škody 662 - Úroky 
584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 663 - Kursové zisky 
588 - Ostatní mimořádné náklady 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů 
589 - Tvorba a zúčtování opravných položek 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního  
  v mimořádné činnosti   majetku 
   666 - Výnosy z krátkodobého finančního 
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva   majetku 
  na daň z příjmů 667 - Výnosy z derivátových operací 
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 668 - Ostatní finanční výnosy 
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená    
593 - Daň z příjmů z mimořád. činnosti - splatná 68 - Mimořádné výnosy 
594 - Daň z příjmů z mimořád. činnosti - odložená 681 - Výnosy ze změny metody 
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 688 - Ostatní mimořádné výnosy 
596 - Převod podílu na výsledku hospodaření    
  společníkům 69 - Převodové účty 
597 - Převod provozních nákladů 697 - Převod provozních výnosů 
598 - Převod finančních nákladů 698 - Převod finančních výnosů 
      
Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 7 - Závěrkové a  
   podrozvahové účty 
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží    
601 - Tržby za vlastní výrobky 70 - Účty rozvážné 
602 - Tržby z prodeje služeb 701 - Počáteční účet rozvážný 
604 - Tržby za zboží 702 - Konečný účet rozvážný 
      
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti 71 - Účet zisků a ztrát 
611 - Změna stavu nedokončené výroby 710 - Účet zisků a ztrát 
612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby    
613 - Změna stavu výrobků 75 až 79 - Podrozvahové účty 
614 - Změna stavu zvířat  75x - Majetek v úschově 
   76x - Podrozvahová aktiva 
62 - Aktivace 77x - Podrozvahová pasiva 
621 - Aktivace materiálu a zboží 78x - Technické účty 
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb    
623 - Aktivace dlouhodob. nehmotného  Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové 
  majetku účetnictví 
624 - Aktivace dlouhodob. hmotného majetku    
      
64 - Jiné provozní výnosy    
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného    
  a hmotného 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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