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Příloha č. 1 – Výpočet efektivní úrokové míry a oceňování umořovanou hodnotou 

Příklady převzaty z knihy: Svitek (2008) 

 

 

Příklad 1.  Výpočet efektivní úrokové míry dluhopisu s tržním diskontem a jeho 

ocenění umořovanou hodnotou 

 

Společnost nakoupila emitovaný dluhopis, který, má: 

• jmenovitou hodnotu – 1 000 000 Kč, 

• pořizovací cenu 990 000 Kč => diskont 10 000 Kč, 

• splatnost 3 roky, 

• roční kupon 5%. 

 

Výpočet efektivní úrokové míry 

�� � �� � �
��

�
 

i…nominální úroková sazba 
m…počet let splatnosti 
 

Tento klasický vzorec pro výpočet efektivní úrokové míry, zde nemá opodstatnění, 

jelikož, nákup tohoto dluhopisu zahrnuje diskont, který tento vzorec nezohledňuje, proto 

musíme použít funkci v Excelu (v případě Excelu 2007), v záložce Data => Analýza hypotéz 

=> Hledání řešení. Nástroj v Excelu používáme proto, jelikož efektivní úroková míra, která se 

zde počítá z níže uvedené rovnice, se řeší tzv. iterací, kterou na papíře jen těžko provedeme, 

jelikož, konkrétně zde, hledáme neznámou z kubické rovnice, kterou není jednoduché vypočíst. 

V případě čtyřleté splatnosti by se jednalo o kvartickou rovnici a při víceletých splatnostech i 

rovnice ještě vyšších řádů.  

 

Rovnice efektivní úrokové míry:      	
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Výpočet efektivní úrokové míry (pomocí programu Excel)  

 

 

Cash flow z držení dluhopisu 

Efektivní úroková míra                                                                                              5, 3698% 

Rok 
Cash flow Diskontované 

Cash flow kupon jistina celkem 
1 50 000  50 000 47 451,95 
2 50 000  50 000 45 033,741 

3 50 000 1 000 000 1 050 000 897 514,31 
1. 45 033 = 50 000/(1 + 0,053698)2 990 000 

 

Diskontované peněžní toky v n-tém roce 

 

���� � ���
� � ��� 

 

Ocenění umořovanou hodnotou 

Kvartál 
(q) UH CF 

Časové rozlišení 
(kumulace za kvartál) Časové rozlišení diskontu 

Úrokový 
výnos (a) 

Kupón 
(b) 

Za kvartál  
(a) – (b) 

Kumulace 
za rok 

Podíl 
změny 

0 990 000       
0,25 1 003 030,61  13 030,61 12 500 530,61   
0,5 1 016 232,74  13 202,122 12 500 702,12   
0,75 1 029 608,63  13 375,89 12 500 875,89   

1 993 160,583 50 000 13 551,95 12 500 1 051,95 3 160,58  
1,25 1 006 232,79  13 072,21 12 500 572,21 3 202,18  
1,5 1 019 477,06  13 244,27 12 500 744,27 3 244,33  
1,75 1 032 895,66  13 418,60 12 500 918,60 3 287,03  

2 996 490,88 50 000 13 595,21 12 500 1 095,21 3 330,30 1,053698 
2,25 1 009 606,92  13 116,05 12 500 616,05 3 374,13  
2,5 1 022 895,61  13 288,68 12 500 788,68 3 418,54  
2,75 1 036 359,20  13 463,59 12 500 963,59 3 463,54  

3 0 1 050 000 13 640,80 12 500 1 140,80 3 509,12 1,053698 
 160 000 150 000 10 000   

2. 13 202,12 = 1 003 030,61 * ((1 + 0,053698)0,25 – 1) 
3. 993 160,58 = 1 029 608,63 + 13 551,95 – 50 000 
 

 



Úrokový výnos (UV) 

�
� � ����� � � � ���������� � �� 

 

Umořovaná hodnota 

 

��� � ����� � �
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Příklad 2. Výpočet efektivní úrokové míry dluhopisu s tržní prémií a jeho ocenění 

umořovanou hodnotou 

 

Společnost nakoupila emitovaný dluhopis, který, má: 

• jmenovitou hodnotu – 1 000 000 Kč, 

• pořizovací cenu 1 010 000 Kč => prémie 10 000 Kč, 

• splatnost 3 roky, 

• roční kupon 5%. 

 

Cash flow z držení dluhopisu 

Efektivní úroková míra (zde již zadaná)                                                                     4,6353% 

Rok 
Cash flow Diskontované 

Cash flow kupon jistina celkem 
1 50 000  50 000 47 785,02 
2 50 000  50 000 45 668,17 

3 50 000 1 000 000 1 050 000 916 546,81 
 1 010 000 
 

Ocenění umořovanou hodnotou 

Kvartál 
(q) UH CF 

Časové rozlišení 
(kumulace za kvartál) Časové rozlišení diskontu 

Úrokový 
výnos (a) 

Kupón 
(b) 

Za kvartál  
(a) – (b) 

Kumulace 
za rok 

Podíl 
změny 

0 1 010 000       
0,25 1 021 506,01  11 506,01 12 500 -993,99   
0,5 1 033 143,11  11 637,09 12 500 -862,91   
0,75 1 044 912,77  11 769,66 12 500 -730,34   

1 1 003 816,51 50 000 11 903,74 12 500 -596,26 -3 183,49  
1,25 1 018 286,26  11 469,75 12 500 -1 030,25 -3 219,76  
1,5 1 029 886,67  11 600,41 12 500 -899,59 -3 256,44  
1,75 1 041 619,23  11 732,56 12 500 -767,44 -3 293,53  

2 1 003 485,46 50 000 11 866,22 12 500 633,78 -3 331,05 1,053698 
2,25 1 014 917,26  11 431,80 12 500 -1 068,20 -3 369,00  
2,5 1 026 479,29  11 562,03 12 500 -937,97 -3 407,38  
2,75 1 038 173,04  11 693,75 12 500 -806,25 -3 446,20  



3 0 
1 050 
000 

11 826,96 12 500 -673,04 -3 485,46 1,053698 

 140 000 150 000 -10 000   
 

Příklad 3.  Výpočet efektivní úrokové míry poskytnutého úvěru s úročením 10% 

 

Výpočet efektivní úrokové míry 

�� � �� � �
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i…nominální úroková sazba 
m…počet let splatnosti 
 

�� � �� � �
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� ��, ��% 

 

Cash flow z úvěru 

Efektivní úroková míra                                                                                                10,25% 

Rok Jistina 
Cash flow Diskontované 

Cash flow Jistina úrok celkem 
0 1 000 000     

0,5 750 000 250 000 50 000 300 000 285 714,2857 
1 500 000 250 000 37 500 287 500 260 770,9751 

1,5 250 000 250 000 25 000 275 000 237 555,3396 
2 0 250 000 12 500 262 500 215 959,3996 
     1 000 000,0000 

 

Ocenění umořovanou hodnotou 

   

Pololetí UH CF 
Časové rozlišení diskontu 

Úrokový náklad Smluvní úrok Rozdíl úroků 
0 1 000 000,00    0 

0,5 750 000,00 300 000 50 000,00 50 000 0 
1 500 000,00 287 500 37 500,00 37 500 0 

1,5 250 000,00 275 000 25 000,00 25 000 0 
2 0 262 500 12 500,00 12 500 0 

 0 
 

 Z tohoto příkladu vyplývá, že vždy k rozhodnému dni platby, tj. pololetně, je rozdíl 

mezi úrokem vypočteným, nominální úrokovou mírou a efektivní úrokovou mírou nulový, 

z toho vyplývá, že: 

 v případě, kdy je jmenovitá hodnota finančního nástroje shodná s pořizovací 

cenou, kdy tudíž nevzniká žádný diskont, resp. prémie, není nutno, kromě diskontování, 



dále pracovat s efektivní úrokovou mírou, ale můžeme pracovat s nominální (smluvní) 

úrokovou mírou, 

 

Příklad 4. Umořování diskontu za kratší období, než je splatnost finančního nástroje 

 

 V praxi se s tímto setkáváme hlavně u nástrojů s variabilním výnosem, pokud například 

dluhopis nese určitý počet let výnos 5% a potom už jen 4%, budeme jej dále obchodovat 

s prémií. U dluhopisů, emitovaných rizikovými emitenty se zase může každoročně měnit 

riziková marže. Zvýšení rizikové marže vede ke vzniku diskontu, který se vztahuje na celou 

dobu splatnosti dluhopisu. Zde je potřeba odlišit, která část diskontu se týká jen aktuálního 

úrokového období a která celé době splatnosti finančního nástroje. 

 

Společnost pořídila dluhopis s variabilním výnosem, který má tyto podmínky: 

• kupónová sazba: 12-měsíční EURIBOR + 0,50%, 

• jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 000 EUR, 

• pořizovací cena 1 028 000 EUR, 

• do splatnosti zbývá 2,5 roku, do platby kupónu půl roku, 

• sazba aktuálního kupónu 5,50% (EURIBOR 5%) 

• k datu nákupu byl 6-měsíční EURIBOR (období do splatnosti kupónu) 5,80% 

  

1. Jaká část pořizovací ceny se vztahuje pouze na pohyb úrokových sazeb v rámci 

aktuálního kupónového období? (tzn. s nezměněnou rizikovou přirážkou) 

• Cena dluhopisu, pokud by EURIBOR zůstal na hodnotě 5%. 

� ��  ! �, �� � � ��� ���
� � �, ��� � �, ���� � �, � 

• Cena dluhopisu se změněným EURIBORem na aktuální úroveň 5,80% 

� ��� !"�, � � � ��� ���
� � �, ��" � �, ���� � �, � 

• Rozdíl (diskont) vztahující se na aktuální období 

�� �"�,  � � � ��� !"�, � � � ��  ! �, �� 

 

2. Se zohledněním rizikové přirážky 

• PC - 1 028 000 EUR, snížená o diskont aktuálního kupónového období 3 981,63 EUR, 

pokud by EURIBOR zůstal ve výši 5%.  



� ��� �"�,  � � � ��" ��� � �� �"�,  �� 

• Z této ceny vyplývá diskont/prémie, která se vztahuje ne celé období dluhopisu, protože 

souvisí se změnou rizikové přirážky tak, jak ji aktuálně vnímá trh. V příkladu se snížilo 

rizikové vnímání emitenta pod úroveň původní přirážky 0,50%. Zjištěná efektivní úroková 

míra je 5,2554%, tzn., že tato vyčíslená riziková přirážka vychází na aktuální úrovni 

0,29%. 

• Prémie za celé období dosahuje 4 481,63 EUR. 

• Diskont vztahující se na aktuální úrokové období se v plné míře umoří do půl roku, tzn., že 

jej vypočtená úroková míra nezahrnuje. 

 

Rovnice efektivní úrokové míry: � ��� �"�,  � � �� ���
������,� � �� ���

������,� � � ��� ���
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 Výpočet efektivní úrokové míry (pomocí programu Excel)

 

 

Peněžní toky z dluhopisu 

Efektivní úroková míra                                                                                              5,2884% 
Období 0,5 1,5 2,5 Celkem 

CF 55 000 55 000 1 055 000  
DCF 53 600,93 50 908,66 927 472,03 1 031 981,63 

 

Ocenění dluhopisu 

Období UH             
(po splátce) CF 

Časové rozlišení 
úrokový 

výnos 
alikvotní 
kupon 

umořovaná 
prémie 

0 1 031 981,63     
0,5 1 003 917,91 55 000 26 936,28 27 500 -563,72 
1,5 1 002 009,42 55 000 53 091,51 55 000 -1 908,49 
2,5 0 1 055000 52 990,58 55 000 -2 009,42 

     -4 481,63 
Umoření diskontu vztahujícího se na kupón při pořízení 

0,5   3 981,63   
   137 000,000   

 



Příloha č. 2 – Souvislý příklad na účtování cenných papírů podle českého účetnictví a 

IAS/IFRS 

 

 

Společné zadání příkladu 

 

 Investiční společnost Ariva Investment a.s. se zabývá investiční činností v oblasti 

obchodování s cennými papíry. Nyní si na této společnosti ukážeme komplexní účetní operace 

s cennými papíry, a to jak podle českého účetnictví, tak podle mezinárodních účetních 

standardů. Společnost používá pro ocenění cenných papírů metodu váženého aritmetického 

průměru. Společnost má zřízený analytický účet 221.1 – Evidenční účet u obchodníka s CP.  

Pro zjednodušení bude účetnictví společnosti Ariva Investment obsahovat jen položky 

týkající se cenných papírů, aby došlo k eliminaci případných rozdílnosti, komparovaných 

účetních systémů, vzniklých z jiných operací, než je účetnictví cenných papírů, které je mým 

cílem srovnat. Dalším zjednodušením, bude vykazování hospodářského výsledku v rozvaze 

v jeho nezdaněné výši a bez rozlišení na HV běžného účetního období a nerozdělené zisky, 

resp. ztráty minulých let.   

 

Společnost měla v rozvaze k 31. prosinci 2009 tento majetek: 

 

AKTIVA 

 

• Stav dlouhodobého hmotného majetku: 

o Budova    PC 2 500 000 Kč, oprávky 450 000 Kč 

o Pozemek    PC 1 000 000 Kč 

o Samostatné movité věci PC 380 000 Kč. Oprávky 380 000 Kč 

• Zásoby (materiál)    100 000 Kč 

• Stav bankovního účtu (221)   56 000 000 Kč 

• Stav evidenčního účtu (221.1)  244 000 000 Kč 

• Stav pokladny    28 000 Kč 

• Cenné papíry: 

o Akcie Azuro a.s.  PC 5 000 000 Kč, RH 4 000 000 Kč, Podíl <10%, 

5 000 ks á 1 000 Kč, pořízené v roce 2009 



o Akcie Phoenix a.s. PC 120 000 000 Kč, Kč, RH 130 000 000 Kč, 

Nevýznamný podíl na VK, 200 000 Ks á 600 Kč, 

pořízené v roce 2009   

o Akcie Dallmayr a.s.  PC 20 000 000 Kč, CP 19 950 000, RH 30 000 000 

Kč, akcie k obchodování, pořízené v roce 2009   

o Akcie Enron a.s.  PC 35 000 000 Kč, CP 34 800 000, RH 12 000 000 

Kč, akcie k obchodování 

o Desetiletý státní dluhopis ČR  se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč, 1 000 ks, úrok   

5% p.a., s ročním kuponem splatným vždy k 30.6.,   

PC dluhopisu 10 100 Kč, splatnost dluhopisu            

30. 6. 2010 

o Pětiletý korporátní dluhopis Fucus a.s. s nominální hodnotou 100 000 Kč, 20 ks, 

úrok 7,5% p.a., dluhopis splatný k 1.1.2014, PC 

dluhopisu 100 000 Kč.  

 

PASIVA 

 

• Základní kapitál     313 000 000 Kč 

• Zisk (kumulovaný)    18 583 000 Kč 

• Emitované desetileté dluhopisy splatné v roce 2017, v celkové hodnotě 

150 000 000 Kč, s pololetním kuponem 3% 

splatným vždy k 30. 6., a 31.12. (Při emisi 

stanovila agentura S&P rating emise na stupni 

„BBB“, který odpovídá obvyklé úrokové sazbě u 

obdobných korporátních dluhopisů ve výši 4,5%). 

 

V průběhu roku 2010 došlo ve společnosti Ariva Investment a.s. k těmto operacím. 

 

(0) Účetní případy vzniklé z minulých operací 
 

(1) 10.1. – Nákup akcií společnosti Azuro a.s., Realizační cena 1 000 Kč, 

Realizovaný objem 2 500 ks. Doprovodné náklady: právní konzultace 2 500 Kč, 

provize obchodníkovi s CP 10 000 Kč, Konzultace s analytikem 5 000 Kč. Cena 



akcií a provize obchodníkovi byla uhrazena 10.1. z evidenčního účtu. Zbývající 

část plateb 23.1. z BÚ. PC jedná akcie = 2 517 500 / 2500 = 1 007 Kč.  

 

(2) 5.2 – Nákup akcií Enron a.s., Realizační cena 300 Kč, Realizovaný objem 

40 000 ks. S nákupem byla spojena provize obchodníkovi 12 000 Kč. Celková 

částka byla 5.2. odepsaná z našeho evidenčního účtu.  

 

(3) 1.3. – Pořízení kuponových bankovních dluhopisů Erste Group AG za 

20 500 000 Kč, s úrokem 7% p.a. Jmenovitá hodnota dluhopisů je 20 000 000 

Kč. Dluhopis je splatný 28.2.2013. Kupon je splatný pololetně k 31.8 a 28.2. 

 

(4) 8.4. – Společnost nakoupila své vlastní akcie za 12 000 000 Kč. Jedná se o 

1 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč za kus a ihned je zrušila a snížila 

tímto základní kapitál společnosti. Snížení ZK bylo zapsáno do ObchR 

8.5.2010. 
 

(5) 1.5. – Společnost přijala bezúročnou směnku vystavenou společností 

Santander s.r.o., znějící na hodnotu 5 000 000 Kč, které tímto výstavci směnky 

poskytne na dobu 2 let. Jiné cenné papíry s obdobnými parametry jsou běžně 

úročeny okolo 8% p.a.  

 

(6) 10.5. – Bylo rozhodnuto o výplatě dividend v objemu 2 500 000 Kč.  

25.5. – Byla odvedena daň z dividend z BÚ 

 

(7) 12.6. – Společnost darovala akcie firmy Dallmayr a.s. v PC 1 000 000 Kč, 

veřejné vysoké škole. Aktuální tržní cena akcií je 30 000 000 Kč. 

 

(8) 13.8. – Prodej akcií Azuro a.s. 6 000 ks, za realizační cenu 1 200 Kč za kus. 

Prodej přes obchodníka s CP, provize obchodníkovi 15 000 Kč. Platba obdržena 

na EÚ tentýž den.   

 

(9) 1.9. – Pořízení dvouletého dluhopisu emitenta Falcon a.s., emitovaného 

1.1.2010, ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč, který byl pořízen za 2 100 000 

Kč, včetně naběhlého úroku, který je splatný k 1.1.2011 a na konci splatnosti. 

Dluhopis má úrokovou sazbu 12%. Dluhopis by uhrazen 3.9. z BÚ. 

 

 



(10) Dividendy za rok 2009 z držených akcií: 

� Azuro a.s. – rozhodnutí VH 10.2, výplata 20.3 – 500 000 Kč 

� Phoenix a.s. – rozhodnutí VH 16.9, výplata 10.11 – 10 000 000 Kč 

� Dallmayr a.s. – v roce 2010 dividendy nevyplácí 

� Enron a.s. – z důvodu nepříznivé hospodářské situace nevyplácí dividendy 
 

(11) 3.10. –  Společnost prodala akcie společnosti Dallmayr a.s. v PC 10 000 000 

Kč za tržní cenu 26 000 000 Kč. Transakce byla okamžitě uhrazena na EÚ. 

 

(12) K datu sestavování účetní závěrky byly RH držených akcií následující: 

� Azuro a.s. – RH = 1 300 Kč/akcie 

� Phoenix a.s. – RH držených akcií = 128 000 000 Kč 

� Dallmayr a.s. – RH držených akcií = 16 000 000 Kč 

� Enron a.s. – RH držených akcií = 7 000 000 Kč, společnost je ke konci 

roku ve fázi restrukturalizace a je velmi pravděpodobné, že se společnost 

v příštích měsících ocitne v konkurzu! 

 

(13) Čtvrtletní poplatky (zú čtovány vždy k poslednímu dni čtvrtletí):  

� 2 500 – Poplatek SCP za správu CP 

� 10 000 – Poplatek za vedení evidenčního účtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účtování podle českého účetnictví 

 

 

ROZVAHA společnosti Ariva Investment a.s. k 1.1.2010 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 

Položka Brutto Korekce Netto 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 150 285 -830 149 455 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 880 -830 3050 

Pozemky 1 000 0 1 000 

Stavby 2 500 -450 2 050 

SMV a soubory SMV 380 -380 0 

Dlouhodobý finanční majetek 146 405 0 146 405 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 134 000 0 134 000 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 12 405 0 12 405 

OBĚŽNÝ MAJETEK 342 128 0 342 128 

Zásoby 100 0 100 

Materiál 100 0 100 

Krátkodobý finan ční majetek 342 028 0 342 028 

Peníze 28 0 28 

Účty v bankách 300 000 0 300 000 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 42 000 0 42 000 

SUMA AKTIV 492 413 -830 491 583 

PASIVA 

VLASTNÍ KAPITÁL 341 583 

Základní kapitál 313 000 

Zákonný rezervní fond 1 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku 9 000 

Zisk (kumulovaný) 18 583 

CIZÍ ZDROJE 150 000 

Vydané dluhopisy 150 000 

SUMA PASIV 491 583 
 

 

 

 

 

 



Poznámky a pomocné výpočty k některým účetním operacím 

 

(8) Průměrná cena akcií Azuro a.s. – (5000 ks * 1000 Kč + 2500 ks * 1007 Kč) / 

7500 ks = 1002,33 Kč/kus. Vyřazení OR = 6 000 / 7 500 * 1 000 000 =       

800 000 Kč 
 

(9) Výpočet výše úroku = 2 000 000 * 12% = 240 000 Kč 

Úrok 1/2010 – 8/2010 = 160 000 Kč 

Úrok 9/2010 – 12/2010 = 80 000 Kč 

Hodnota prémie (diskontu) = 2 100 000 – 160 000 – 2 000 000 = -60 000 Kč 

Čistá pořizovací cena = 2 100 000 – 160 000 = 1 940 000 Kč 

 

(12) Přecenění ke dni sestavování účetní závěrky:  

Azuro a.s.  1 950 000 (RH) – 1 503 500 (ZC) + 200 000 (OR) = 646 500 Kč 

Phoenix a.s.  128 000 000(RH) – 130 000 000(ZC) = - 2 000 000 Kč  

Dallmayr a.s. 16 000 000 – 13 500 000 = 2 500 000 Kč 

Enron a.s.  7 000 000 - 24 012 000 = - 17 012 000 Kč 

 

 

Účtování v deníku společnosti ARIVA INVESTMENT A.S. 

D.M č. Popis účetního případu Částka MD D 

1.1 0 Výplata kupónu dluhopisu Focus a.s. na EÚ 150 000 221 065AÚV 

30.6 0 Rozpuštění prémie ze státního dluhopisu 5 000 566 065 

30.6 0 Kuponový výnos na EÚ ze SD 500 000 221.1 662 

30.6 0 Přijata hodnota SD na EÚ 10 000 000 221.1 065 

30.6 0 Placený úrok z ED z BÚ 4 500 000 562 221 

31.12 0 Placený úrok z ED z BÚ 4 500 000 562 221 

31.12 0 AÚV z dluhopisu Focus a.s. 150 000 065AÚV 662 

31.12 0 Odpis budovy 125 000 081 021 

10.1 1 Nákup akcií Azuro a.s. 2 500 000 043 221.1 

10.1 1 Provize obchodníkovi 10 000 043 221.1 

10.1 1 Právní konzultace 2 500 043 379 

10.1 1 Konzultace s analytikem 5 000 043 379 

10.1 1 Zařazení akcií Azuro a.s. do portfolia 2 517 500 063 043 

23.1 1 Úhrada konzultací 7 500 379 221 

5.2 2 Nákup akcií Enron a.s. 12 000 000 259 221.1 



5.2 2 Provize obchodníkovi 12 000 259 221.1 

5.2 2 Zařazení akcií Enron a.s. do portfolia 12 012 000 251 259 

1.3 3 Pořízení dluhopisů Erste Group z EÚ 20 500 000 065 221.1 

30.8 3 Přijetí úroku z dluhopisu EG na BÚ 700 000 221 662 

31.12 3 Naběhlý úrok z dluhopisu EG  466 667 065AÚV 662 

31.12 3 Rozpuštění prémie 138 889 566 065 

8.4. 4 Nákup vlastních akcií 12 000 000 252 221 

8.4. 4 Snížení ZK zrušením vlastních akcií 
12 000 000 
10 000 000 
2 000 000 

 
419 
568 

252 

8.5. 4 Zápis snížení ZK do OR 10 000 000 411 419 

15.5. 5 Přijetí směnky 5 000 000 065 221 

10.5 6 Předpis vyplácených dividend 2 500 000 431 364 

25.5 6 Sražená daň z dividend 15% 375 000 364 342 

25.5 6 Zaplacená daň z dividend 375 000 342 221 

25.5 6 Výplata čisté dividendy z BÚ 2 125 000 364 221 

12.6 7 Darování akcií Dallmayr a.s. – vyřazení 1 000 000 543 251 

12.6. 7 Vyřazení OR darovaných akcií 500 000 543 251OR 

13.8. 8 Prodej akcií Azuro a.s. 7 200 000 221.1 661 

13.8. 8 Vyřazení akcií Azuro a.s. 6 013 980 561 063 

13.8. 8 Vyřazení OR 800 000 063OR 414 

13.8. 8 Provize obchodníkovi s CP 15 000 568 221.1 

1.9. 9 Pořízení dluhopisů Falcon a.s. 2 100 000 
1 940 000 

160 000 

 
065 

065AÚV 

379 

3.9. 9 Úhrada dluhopisů Falcon a.s. 2 100 000 379 221 

31.12 9 Amortizace diskontu (Falcon a.s.) 15 000 065 665 

31.12 9 Naběhlý úrok do konce roku (Falcon a.s.) 80 000 065AÚV 662 

10.2 10 Nárok na dividendu Azuro a.s. 500 000 378 665 

20.3 10 Výplata dividendy Azuro a.s. 500 000 221 378 

16.9 10 Nárok na dividendu Phoenix a.s. 10 000 000 378 665 

10.11 10 Výplata dividendy Phoenix a.s. 10 000 000 221 378 

3.10. 11 Prodej akcií Dallmayr a.s. 26 000 000 221.1 661 

3.10. 11 Vyřazení akcií Dallmayr a.s. 10 000 000 561 251 

3.10 11 Vyřazení OR prodaných akcií 5 000 000 561 251OR 

31.12 12 Přecenění akcií Azuro a.s. 646 500 063OR 414 

31.12 12 Přecenění akcií Phoenix a.s. 2 000 000 414 063OR 

31.12 12 Přecenění akcií Dallmayr a.s. 2 500 000 251OR 664 



31.12 12 Přecenění akcií Enron a.s. 17 012 000 564 251OR 

31.3. 13 Poplatek SCP za správu CP  2 500 568 221.1 

30.6. 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

30.9. 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

31.12 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

31.3. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

30.6. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

30.9. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

31.12 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 
 
 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2010 
Položka Částka 

Výnosy – běžná činnost 
Výnosy z běžné činnosti celkem 0 

Náklady – běžná činnost 
551 125 000 

543 1 500 000 

Náklady z běžné činnosti celkem 1 625 000 
VH z běžné činnosti -1 625 000 

Výnosy – finanční činnost 
665 10 515 000 

664 2 500 000 

662 1 896 667 

661 33 200 000 

Výnosy z finanční činnosti celkem 48 111 667 
Náklady – finanční činnost 

564 17 012 564 

562 6 750 000 

566 1 143 889 

561 21 013 980 

568 2 065 000 

Náklady z finanční činnosti celkem 47 985 433 
VH z finanční činnosti 126 234 
VH Celkem -1 498 766 
 
 
 

 



ROZVAHA společnosti Ariva Investment a.s. k 31.12.2010 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 

Položka Brutto Korekce Netto MÚO 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 164 253 955 163 423 149 455 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 880 955 2 925 3 050 

Pozemky 1 000 0 1 000 1 000 

Stavby 2 500 575 1925 2 050 

SMV a soubory SMV 380 380 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 160 373 0 160 373 146 405 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 129 950 0 129 950 134 000 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 30 423 0 30 423 12 405 

OBĚŽNÝ MAJETEK 312 483 0 312 483 342 128 

Zásoby 100 0 100 100 

Materiál 100 0 100 100 

Krátkodobý finan ční majetek 312 383 0 312 383 342 028 

Peníze 28 0 28 28 

Účty v bankách 289 355 0 289 355 300 000 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 23 000 0 23 000 42 000 

SUMA AKTIV 476 737 955 475 906 491 583 

PASIVA 

VLASTNÍ KAPITÁL 329 906 341 583 

Základní kapitál 303 000 313 000 

Zákonný rezervní fond 1 000 1 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku 8 447 14 000 

Zisk (kumulovaný) 13 459 18 583 

CIZÍ ZDROJE 150 000 150 000 

Vydané dluhopisy 150 000 150 000 

SUMA PASIV 475 906 491 583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Účtování podle IAS/IFRS 
 

 

 Pro srovnatelnost a přehlednost, budeme cenné papíry účtované podle IAS/IFRS 

evidovat na stejných účtech jako v případě účtování podle ČÚS. 

Pro zjednodušení a lepší názornost, nebudeme brát v potaz rozdíly u účetních operací 

nesouvisející s finančními investicemi a budeme je účtovat ve stejné výši jako u řešení podle 

ČÚS. 

 

ROZVAHA společnosti Ariva Investment a.s. k 1.1.2010 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 

Položka Brutto Korekce Netto 

DLOUHODOBÁ AKTIVA 150 283 -830 149 453 

Dlouhodobá hmotná aktiva 3 880 -830 3 050 

Pozemky 1 000 0 1 000 

Budovy 2 500 -450 2 050 

Zařízení 380 -380 0 

Dlouhodobá finanční aktiva 146 403 0 146 403 

Investice držené do splatnosti 12 403 0 12 403 

Finanční aktiva určená k prodeji 134 000 0 134 000 

KRÁTKODOBÁ AKTIVA 342 178 0 342 128 

Zásoby 100 0 100 

Hotovost 28 0 28 

Peníze na bankovních a evidenčních účtech 300 000 0 300 000 

Finanční aktiva oceňovaná RH přes VH 42 000 0 42 000 

SUMA AKTIV 492 461 -830 491 581 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 

VLASTNÍ KAPITÁL 365 745 

Základní kapitál 313 000 

Rezervní a ostatní fondy 1 000 

Zisk (kumulovaný) 42 745 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku 9 000 

ZÁVAZKY 125 836 

Ostatní závazky 125 836 

SUMA VK A ZÁVAZK Ů 491 581 
 

 



(0) Státní dluhopisy 

 

Výpočet umořované hodnoty státních dluhopisů (v tis. Kč) 

Efektivní úroková míra 4,87% 

Období 
UH            

(konec období) 
CF 

Úrokový výnos 
(a) 

Kupon (b) (a-b) 

1H/2000 10100,00 

    2H/2000 10343,08 

 

243,08 250,00 -6,92 

1H/2001 10092,00 500,00 248,93 250,00 -1,07 

2H/2001 10334,88 

 

242,88 250,00 -7,12 

1H/2002 10083,61 500,00 248,73 250,00 -1,27 

2H/2002 10326,30 

 

242,68 250,00 -7,32 

1H/2003 10074,82 500,00 248,52 250,00 -1,48 

2H/2003 10317,29 

 

242,47 250,00 -7,53 

1H/2004 10065,59 500,00 248,31 250,00 -1,69 

2H/2004 10307,84 

 

242,25 250,00 -7,75 

1H/2005 10055,92 500,00 248,08 250,00 -1,92 

2H/2005 10297,93 

 

242,01 250,00 -7,99 

1H/2006 10045,77 500,00 247,84 250,00 -2,16 

2H/2006 10287,54 

 

241,77 250,00 -8,23 

1H/2007 10035,13 500,00 247,59 250,00 -2,41 

2H/2007 10276,65 

 

241,51 250,00 -8,49 

1H/2008 10023,97 500,00 247,33 250,00 -2,67 

2H/2008 10265,22 

 

241,25 250,00 -8,75 

1H/2009 10012,27 500,00 247,05 250,00 -2,95 

2H/2009 10253,24   240,96 250,00 -9,04 

1H/2010 0,00 10500,00 246,76 250,00 -3,24 

Celkem 
  

4900,00 5000,00 -100,00 

 

 

(0) Vlastní dluhopisy 

 

Cash flow z emitovaného dluhopisu (v tis. Kč) 

Období CF Celkem DCF 2H/2012 4500 4500 2772,894 

2H/2007 4500 4500 4306,22 1H/2013 4500 4500 2653,487 

1H/2008 4500 4500 4120,785 2H/2013 4500 4500 2539,222 

2H/2008 4500 4500 3943,335 1H/2014 4500 4500 2429,878 

1H/2009 4500 4500 3773,526 2H/2014 4500 4500 2325,242 

2H/2009 4500 4500 3611,03 1H/2015 4500 4500 2225,112 

1H/2010 4500 4500 3455,531 2H/2015 4500 4500 2129,294 

2H/2010 4500 4500 3306,728 1H/2016 4500 4500 2037,602 

1H/2011 4500 4500 3164,333 2H/2016 4500 4500 1949,858 



2H/2011 4500 4500 3028,07 1H/2017 154500 154500 64062,32 

1H/2012 4500 4500 2897,675 Celkem DCF 120732,1 

 

                Výpočet umořované hodnoty emitovaných dluhopisů (v tis. Kč) 

 

UH před 
splátkou 

UH po splátce Úrok CF Rozdíl UH 

2H/2007 126165100 121665,1 5432,9464 4500  

1H/2008 127140000 122640,0 5474,929 4500 974,92902 

2H/2008 128158800 123658,8 5518,8008 4500 1018,8008 

1H/2009 129223500 124723,5 5564,6469 4500 1064,6469 

2H/2009 130336000 125836,0 5612,556 4500 1112,556 

1H/2010 131498600 126998,6 5662,621 4500 1162,621 

2H/2010 132713600 128213,6 5714,9389 4500 1214,9389 

1H/2011 133983200 129483,2 5769,6112 4500 1269,6112 

2H/2011 135309900 130809,9 5826,7437 4500 1326,7437 

1H/2012 136696400 132196,4 5886,4472 4500 1386,4472 

2H/2012 138145200 133645,2 5948,8373 4500 1448,8373 

1H/2013 139659300 135159,3 6014,035 4500 1514,035 

2H/2013 141241400 136741,4 6082,1665 4500 1582,1665 

1H/2014 142894800 138394,8 6153,364 4500 1653,364 

2H/2014 144622600 140122,6 6227,7654 4500 1727,7654 

1H/2015 146428100 141928,1 6305,5149 4500 1805,5149 

2H/2015 148314800 143814,8 6386,763 4500 1886,763 

1H/2016 150286500 145786,5 6471,6674 4500 1971,6674 

2H/2016 152346900 147846,9 6560,3924 4500 2060,3924 

1H/2017 154500000 0,00 6653,11 154500  

 

 

(3) Pořízení bankovních dluhopisů Erste Group AG 

 

Výpočet umořované hodnoty dluhopisů Erste Group AG 

Efektivní úroková míra 6,17% 

Období 
UH            

(poč. období) 
CF 

Úrokový 
výnos (a) 

Kupon (b) (a-b) Kumulace 

3-4/2010 20500000 

     5-6/2010 20705524 

 

205524,2 233333,3 -27809,1 

 7-8/2010 20913109 

 

207584,7 233333,3 -25748,6 

 9-10/2010 20422775 700000 209665,9 233333,3 -23667,5 

 11-12/2010 20627525 

 

204750,0 233333,3 -28583,3 

 1-2/2011 20834328   206802,7 233333,3 -26530,6 -132339 

3-4/2011 20343204 700000 208876,0 233333,3 -24457,3 

 5-6/2011 20547156 

 

203952,3 233333,3 -29381,1 

 7-8/2011 20753153 

 

205997-0 233333,3 -27336,3 

 



9-10/2011 20261215 700000 208062,2 233333,3 -25271,1 

 11-12/2011 20464345 

 

203130,3 233333,3 -30203,1 

 1-2/2012 20669512 

 

205166,8 233333,3 -28166,6 

 3-4/2012 20176736 700000 207223,7 233333,3 -26109,7 

 5-6/2012 20379019 

 

202283,3 233333,3 -31050 

 7-8/2012 20583330 

 

204311,3 233333,3 -29022 

 9-10/2012 20089690 700000 206359,7 233333,3 -26973,7 

 11-12/2012 20291101 

 

201410,6 233333,3 -31922,7 

 1-2/2013 20494531 

 

203429,9 233333,3 -29903,4 

 3-4/2013 0,00 20700000 205469,4 233333,3 -27863,9 

 Celkem 
  

3700000,0 4200000 -500000 
  

 

(8) Prodej akcií Azuro a.s. 

 

 063  414 
PS 5 000 000    0 
Přecenění 31.12.2009  1 000 000  1 000 000  
Nákup 10.1.2010 2 517 500     
Přecenění 13.8.2010 2 482 500    2 482 500 
Vyřazení prodaných akcií  7 200 000    
Převod OR do VH    1 186 000  
KS 1 800 000    296 500 
 

 

(11) Prodej akcií Dallmayr a.s. 
 

 251  251OR 
PS 20 000 000    0 
Přecenění 31.12.2009    10 000 000  
Přecenění darovaných akcií  0   0 
Darování 12.6.2010  1 000 000   500 000 
Přecenění 3.10.2010    22 200 000  
Vyřazení prodaných akcií  10 000 000    
Převod OR do VH     16 000 000 
KS 9 000 000   15 700 000  
 

 

(9) Pořízení dluhopisu Falcon 

 

Výpočet výše úroku = 2 000 000 * 12% = 240 000 Kč 



Úrok 1/2010 – 8/2010 = 160 000 Kč 

Úrok 9/2010 – 12/2010 = 80 000 Kč 

Hodnota prémie (diskontu) = 2 100 000 – 160 000 – 2 000 000 = -60 000 Kč 

Čistá pořizovací cena = 2 100 000 – 160 000 = 1 940 000 Kč 

 

Efektivní úroková míra 14,47% 

Období UH (po splátce) CF Úrokový výnos Kupón 
Amortizace 

diskontu 

0 2100000 
    

0,33 1956063 240000 96063 80000 16063 

0,66 2045542 
 

89479 80000 9479 

0,99 2139114 
 

93572 80000 13572 

1,33 0,00 2240000 100886 80000 20886 

CELKEM 
    

60000 

 

 

(12) Přecenění držených akcií k rozvahovému dni 
 

Azuro a.s.   Aktuální ocenění v účetnictví 1 200 Kč/ks 

   RH akcií    1 300 Kč/ks 

   Oceňovací rozdíl   100 Kč * 1 500 ks = 150 000 Kč 
 

Enron a.s.  Reálná hodnota akcií   7 000 000 Kč 

   Účetní hodnota akcií   -24 000 000 Kč 

   Oceňovací rozdíl   -17 000 000 Kč   
 

Dallmayr a.s.  Reálna hodnota akcií   16 000 000 Kč 

   Účetní hodnota akcií   24 700 000 Kč 

   Oceňovací rozdíl   -8 700 000 Kč 
 

Phoenix a.s.  Reálná hodnota akcií   128 000 000 Kč 

   Účetní hodnota akcií   130 000 000 Kč 

   Oceňovací rozdíl   -2 000 000 Kč 

 

 

 

 



Účtování v deníku společnosti ARIVA INVESTMENT A.S. 

D.M č. Popis účetního případu Částka MD D 

1.1 0 Výplata kupónu dluhopisu Focus a.s. na EÚ 150 000 221.1 065AÚV 

30.6 0 

Přijatá jmenovitá hodnota SD na EÚ 
Kuponový výnos na EÚ ze SD 
Vyřazení SD 
Úrokový výnos SD za 1H/2010 

10 000 000 
500 000 

10 253 240 
246 760 

221.1 
221.1 

 
 

065 
662 

30.6 0 
Úrokový náklad z ED za 1H/2010 
Výplata úroku z BÚ 
Navýšení hodnoty ED 

5 662 621 
4 500 000 
1 162 621 

562 
 
 

 
221 
473 

31.12 0 
Úrokový náklad z ED za 2H/2010  
Výplata úroku z BÚ 
Navýšení hodnoty ED 

5 714 939 
4 500 000 
1 214 939 

562  
221 
473 

31.12 0 AÚV z dluhopisu Focus a.s. 150 000 065AÚV 662 

31.12 0 Odpis budovy 125 000 081 021 

10.1 1 Nákup akcií Azuro a.s. 2 500 000 043 221.1 

10.1 1 Provize obchodníkovi 10 000 043 221.1 

10.1 1 Právní konzultace 2 500 043 379 

10.1 1 Konzultace s analytikem 5 000 043 379 

10.1 1 Zařazení akcií Azuro a.s. do portfolia 2 517 500 063 043 

23.1 1 Úhrada konzultací 7 500 379 221 

5.2 2 Nákup akcií Enron a.s. 12 000 000 251 221.1 

5.2 2 Provize obchodníkovi s CP 12 000 568 221.1 

1.3 3 Pořízení dluhopisů Erste Group z EÚ 
20 500 000 
20 000 000 

500 000 

 
065 

065AÚV 

221.1 

31.8 3 Přijetí úroku z dluhopisu EG na BÚ 700 000 221 662 

31.12 3 Naběhlý úrok z dluhopisu EG  466 667 065AÚV 662 

31.12 3 Rozpuštění prémie 132 339 566 065AÚV 

8.4 4 Nákup vlastních akcií 12 000 000 252 221 

8.4 4 Snížení ZK zrušením vlastních akcií 
12 000 000 
10 000 000 
2 000 000 

 
419 
568 

252 

8.5 4 Zápis snížení ZK do ObchR 10 000 000 411 419 

1.5 5 Přijetí bezúročné směnky 
5 000 000 
4 286 694 

713 336 

 
065 
568 

221 

31.12 5 Navýšení hodnoty přijaté směnky 225 679 065 668 

10.5 6 Předpis vyplácených dividend 2 500 000 431 364 



25.5 6 Předepsaná daň z dividend 15% 375 000 364 342 

25.5 6 Zaplacená daň z dividend 375 000 342 221 

25.5 6 Výplata čisté dividendy z BÚ 2 125 000 364 221 

12.6 7 Darování akcií Dallmayr a.s. – vyřazení 1 000 000 543 251 

12.6. 7 Vyřazení OR darovaných akcií 500 000 543 251OR 

12.6 8 Přecenění akcií Azuro a.s. k datu prodeje 2 482 500 063OR 414 

13.8. 8 Prodej akcií Azuro a.s. 7 200 000 221.1 661 

13.8. 8 Vyřazení akcií Azuro a.s. 7 200 000 561 063 

13.8. 8 Převod OR do VH 1 186 000 414 664 

13.8. 8 Provize obchodníkovi s CP 15 000 568 221.1 

1.9. 9 
Pořízení dluhopisu Falcon a.s. 
Čistá hodnota dluhopisu 
Alikvotní úrokový výnos 

2 100 000 
1 940 000 

160 000 

 
065 

065AÚV 

379 

3.9. 9 Úhrada dluhopisu Falcon a.s. 2 100 000 379 221 

31.12 9 
Zvýšení hodnoty dluhopisu 
Úrokový výnos do konce roku 
Amortizace diskontu 

96 063 
80 000 
16 063  

065AÚV  
662 
666 

10.2 10 Nárok na dividendu Azuro a.s. 500 000 378 665 

20.3 10 Výplata dividendy Azuro a.s. 500 000 221 378 

16.9 10 Nárok na dividendu Phoenix a.s. 10 000 000 378 665 

10.11 10 Výplata dividendy Phoenix a.s. 10 000 000 221 378 

3.10 11 Přecenění akcií ke dni prodeje 22 200 000 251OR 664 

3.10 11 Prodej akcií Dallmayr a.s. 26 000 000 221.1 661 

3.10 11 Vyřazení akcií Dallmayr a.s. 10 000 000 561 251 

3.10 11 Vyřazení oceňovacího rozdílu 16 000 000 561 251OR 

31.12 12 Přecenění akcií Azuro a.s. 150 000 063OR 414 

31.12 12 Přecenění akcií Phoenix a.s. 2 000 000 414 063OR 

31.12 12 Přecenění akcií Dallmayr a.s. 8 700 000 564 251OR 

31.12 12 Přecenění akcií Enron a.s. 17 000 000 564 251OR 

31.3. 13 Poplatek SCP za správu CP  2 500 568 221.1 

30.6. 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

30.9. 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

31.12 13 Poplatek SCP za správu CP 2 500 568 221.1 

31.3. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

30.6. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

30.9. 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 

31.12 13 Poplatek za vedení evidenčního účtu 10 000 568 221.1 
 
 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2010 

Položka Částka 
Výnosy – běžná činnost 

Výnosy z běžné činnosti celkem 0 
Náklady – běžná činnost 

551 125 000 

543 1 500 000 

Náklady z běžné činnosti celkem 1 625 000 
VH z běžné činnosti -1 625 000 

Výnosy – finanční činnost 
668 225 679 

666 16 063 

665 10 500 000 

664 23 386 000 

662 1 643 427 

661 33 200 000 

Výnosy z finanční činnosti celkem 68 971 169 
Náklady – finanční činnost 

564 25 700 000 

562 11 377 560 

566 132 339 

561 33 200 000 

568 2 790 336 
Náklady z finanční činnosti 
celkem 

73 200 235 
VH z finanční činnosti -4 229 066 
VH Celkem -5 854 066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZVAHA společnosti Ariva Investment a.s. k 31.12.2010 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 

Položka Brutto Korekce Netto MÚO 

DLOUHODOBÁ AKTIVA 163 523 955 162 568 149 453 

Dlouhodobá hmotná aktiva 3 880 955 2 925 3 050 

Pozemky 1 000 0 1 000 1 000 

Budovy 2 500 575 1 925 2 050 

Zařízení 380 380 0 0 

Dlouhodobá finanční aktiva 159 643 0 159 643 146 403 

Investice držené do splatnosti 29 693 0 29 693 12 403 

Finanční aktiva určená k prodeji 129 950 0 129 950 134 000 

KRÁTKODOBÁ AKTIVA 312 484 0 312484 342 128 

Zásoby 100 0 100 100 

Hotovost 28 0 28 28 

Peníze na bankovních a evidenčních účtech 289 356 0 289 356 300 000 

Finanční aktiva oceňovaná RH přes VH 23 000 0 23 000 42 000 

SUMA AKTIV 476 007 955 475 052 491 581 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 

VLASTNÍ KAPITÁL 346 838 365 745 

Základní kapitál 303 000 313 000 

Rezervní a ostatní fondy 1 000 1 000 

Zisk (kumulovaný) 34 391 42 745 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku 8 447 9 000 

ZÁVAZKY 128 214 125 836 

Ostatní závazky 128 214 125 836 

SUMA VK A ZÁVAZK Ů 475 052 491 581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 – IFRS 9 - Finanční nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah této elektronické publikace, z dílny auditorské 

společnosti Ernst&Young, se nachází na následujících 

stranách 

 

 

 

 



 

Vývoj nového standardu 
 

V zájmu urychlení procesu přijímání nového předpisu nahrazujícího IAS 39 Rada 
projekt rozdělila do několika fází. V první fázi se zaměřila především na klasifikaci a 
oceňování finančních aktiv. Paralelně probíhají práce i na ostatních fázích, které se soustřeďují 
na problematiku snížení hodnoty finančních nástrojů, zajišťovací účetnictví, finanční závazky a 
odúčtování finančních nástrojů. Cílem Rady je IAS 39 kompletně nahradit do konce roku 2010 
(viz harmonogram projektu níže). Tak jak budou jednotlivé fáze postupně dokončovány, budou 
do IFRS 9 doplňovány další kapitoly s novými ustanoveními a současně budou odpovídající 
pasáže odstraňovány ze stávajícího IAS 39. Je nepochybné, že i práce na dalších fázích tohoto 
projektu bude odborná veřejnost po celém světě sledovat s velkou pozorností. 
 

 

 

Rozsah působnosti 
 

Standard zpracovaný v rámci první fáze projektu IFRS 9 platí pro všechna finanční 
aktiva, která v současnosti spadají do působnosti IAS 39. 
 



 

Klasifikace a oceňování finančních aktiv 
 

Při prvotním zaúčtování se veškerá finanční aktiva (včetně hybridních smluv 
obsahujících hostitelskou smlouvu, která je finančním aktivem) budou oceňovat reálnou 
hodnotou. 
 
Dluhové nástroje 
 

Pokud je finanční aktivum dluhovým nástrojem, bude se následně přeceňovat buď 
zůstatkovou hodnotou, nebo reálnou hodnotou. Klasifikace do jedné, či druhé kategorie bude 
záviset na těchto dvou faktorech: 

• Na ekonomickém modelu, který účetní • jednotka používá pro řízení finančních aktiv; 
• Na rysech, jimiž se vyznačují smluvní peněžní toky z finančního aktiva plynoucí. 

 
Dluhové nástroje bude možné následně přeceňovat zůstatkovou hodnotou, jestliže 

budou splněny obě následující podmínky: 

• Účetní jednotka drží aktivum proto, aby mohla inkasovat smluvní peněžní toky z něj 
plynoucí, tj. pro dané aktivum je relevantní ekonomický model, jehož cílem je inkaso 
těchto peněžních toků; 

• Na základě smluvních podmínek sjednaných u daného finančního aktiva vznikají k 
určitým termínům peněžní toky, u nichž jde výhradně o platbu jistiny a úroků z dosud 
nesplacené jistiny. 

 
Všechny ostatní dluhové nástroje se budou následně přeceňovat reálnou hodnotou. 

 
Kapitálové nástroje 
 

Pokud je finanční aktivum kapitálovým nástrojem, bude se následně přeceňovat reálnou 
hodnotou, jejíž změny se budou účtovat buď do ostatního úplného výsledku hospodaření, nebo 



do výsledku hospodaření. To závisí na rozhodnutí účetní jednotky, které se dělá pro každé 
finanční aktivum jednotlivě, ale je nevratné. Možnost volby nicméně neplatí pro kapitálové 
nástroje určené k obchodování. Ty se všechny musí oceňovat reálnou hodnotou do výsledku 
hospodaření. 
 
Finanční aktiva, která jsou dluhovým nástrojem 
 
Test ekonomického modelu 
 

I když účetní jednotka nejprve provádí test ekonomického modelu, je zřejmé, že oba 
testy, tj. jak test ekonomického modelu, tak test rysů peněžních toků plynoucích z finančního 
aktiva, jsou pro rozhodnutí o klasifikaci a způsobu oceňování dluhových nástrojů stejně 
důležité. Posouzení ekonomického modelu se neprovádí na úrovni jednotlivého finančního 
aktiva a vychází z toho, jak klíčoví členové managementu fakticky řídí podnikání, nikoli z 
jejich záměrů, které s konkrétními finančními aktivy mají.  

Účetní jednotka může mít současně více ekonomických modelů pro řízení finančních 
aktiv, a klasifikace se tudíž neprovádí na úrovni vykazující účetní jednotky jako celku. Při 
stanovení úrovně, na které se tento test bude provádět, je proto nutné uplatnit odborný úsudek. 
Takovou úrovní může být například portfolio finančních investic: účetní jednotka může mít 
portfolio finančních investic, které spravuje tak, aby u něj inkasovala smluvní peněžní toky, a 
jiné, které obchoduje tak, aby realizovala změny reálné hodnoty.  

Portfolio finančních aktiv, které vyhovuje stávající definici nástrojů „určených k 
obchodování“ podle IAS 39 (včetně derivátů, které neslouží jako zajišťovací nástroj), účetní 
jednotka nedrží s cílem inkasovat smluvní peněžní toky, a musí ho tedy nadále oceňovat 
reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do výsledku hospodaření.  

Jestliže účetní jednotka prodá nějaká finanční aktiva z portfolia, ve kterém má aktiva 
pro inkaso smluvních peněžních toků, neznamená to, že původní ekonomický model portfolia 
již neplatí. Jinými slovy, účetní jednotka nemusí úplně všechna finanční aktiva v portfoliu 
držet až do splatnosti. V této souvislosti je důležité upozornit, že v souladu s novelou IAS 1 
Sestavování a zveřejňování účetní závěrky musí účetní jednotky vykazovat zisky a ztráty z 
odúčtování takovýchto finančních aktiv na samostatném řádku výkazu úplného výsledku 
hospodaření.  

Pojem „ekonomický model“ je v rámci IFRS nový. Aplikační příručka k první části 
IFRS 9 proto uvádí konkrétní příklady, které mají pomoci s jeho správnou interpretací (viz 
tabulka 1). 
 



 

 

Zůstatkovou hodnotou samozřejmě nebude možné oceňovat ty finanční nástroje, u 
nichž účetní jednotka využije možnost danou IAS 39 (tzv. Fair Value Option), tj. při prvotním 
zaúčtování je zařadí do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou na základě toho, že 
je spravuje s cílem realizovat změny jejich reálné hodnoty a takto posuzuje i jejich finanční 
výkonnost. Musí to ale platit i k datu přechodu na nový standard. 

Nový IFRS 9 tedy ruší tzv. „poskvrňující“ pravidla (v angl. tainting rules), podle nichž 
účetní jednotka musela z kategorie finančních nástrojů držených do splatnosti vyřadit všechna 
finanční aktiva, jestliže prodala nebo do jiné kategorie přeřadila aktiva představující větší než 
nevýznamnou část tohoto portfolia. Nicméně účetní jednotky budou muset nyní uplatňovat 
odborný úsudek při posuzování toho, zda portfolio drží za účelem inkasa smluvních peněžních 
toků, nebo pro realizaci změn reálné hodnoty. Určitý návod pro tyto účely poskytuje příklad 1, 
který říká: „Pokud jsou ale prodeje finančních aktiv z portfolia četnější než málo četné, musí 
účetní jednotka posoudit, zda a do jaké míry jsou tyto prodeje v souladu s cílem inkasovat 
smluvní peněžní toky plynoucí z aktiv“. 

V případě dílčí změny portfolia v příkladě 1 tedy bude nadále možné tato finanční 
aktiva oceňovat zůstatkovou hodnotou. Ale významný objem prodejů by použití této metody 
zpochybnil. 
 
Test rysů peněžních toků plynoucích z finančního aktiva 
 

Jestliže účetní jednotka dojde k závěru, že cílem jejího ekonomického modelu je držet 
finanční aktiva pro inkaso smluvních peněžních toků, musí v dalším testu posoudit, zda jí na 
základě smluvních podmínek poplynou z finančního aktiva v určitých termínech peněžní toky, 
u nichž půjde výhradně o platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny. Úrok je definován 
jako protiplnění hrazené po stanovenou dobu za časovou hodnotu 



peněz a za kreditní riziko vyplývající z nesplacené jistiny. Příklady finančních nástrojů, které 
splňují, resp. nesplňují podmínky pro oceňování zůstatkovou hodnotou, jsou uvedeny v         
tabulce 2 a 3.  

Pákový efekt (leverage) je rys smluvních peněžních toků, který zesiluje jejich 
variabilitu a který nemá ekonomické rysy úroku. Deriváty, jako např. opce, forvardy nebo 
swapy, vykazují pákový efekt, a není je tudíž možné oceňovat zůstatkovou hodnotou. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že smluvní peněžní toky představující platbu 
jistiny a úroků může mít i finanční nástroj, který je podřízený jiným nástrojům (tj. nástroj 
zakládající nároky nezajištěných věřitelů (general creditors)). Například pohledávky z 
obchodního styku budou obecně splňovat podmínky pro oceňování zůstatkovou hodnotou i 
tehdy, když dlužník má úvěry, které zajistil kolaterálem, takže v případě jeho insolvence by 
nároky poskytovatele úvěrů měly přednost před nároky nezajištěného věřitele. Tím ale není 
dotčeno smluvní právo nezajištěného věřitele na neuhrazenou jistinu a další dlužné částky. 

Důležitou změnou oproti stávajícímu IAS 39 je to, že pro způsob ocenění finančního 
nástroje podle IFRS 9 není relevantní, „zda nástroj je, či není kotován na aktivním trhu“. 

Opce na předčasné splacení, prodloužení a další smluvní ustanovení: 

1. Opce na předčasné splacení umožňuje emitentovi dluhového nástroje (tj. dlužníkovi) nástroj 
předčasně splatit a držiteli dluhového nástroje (tj. věřiteli) umožňuje nástroj vrátit zpět 
emitentovi před datem splatnosti. 

2. Opce na prodloužení umožňuje emitentovi nebo držiteli prodloužit lhůtu dluhového nástroje. 
 

Z finančních nástrojů obsahujících obdobná smluvní ustanovení jako (1) nebo (2) výše 
plynou peněžní toky, které jsou výhradně platbou jistiny a úroků, (a tyto nástroje je tedy možné 
oceňovat zůstatkovou hodnotou) pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: 

• Smluvní ustanovení není vázáno jinými budoucími událostmi než podmínkami, 
které chrání: 

o držitele dluhového nástroje před zhoršením úvěrové kvality emitenta nástroje 
(které se projevuje např. nesplácením, snížením úvěrového ratingu, 
porušováním úvěrových podmínek atd.) nebo před změnou kontroly nad 
emitentem; 

o držitele nebo emitenta dluhového nástroje před daňovými změnami nebo 
změnami legislativy; 

• Podmínka pro opci na předčasné splacení: předčasně splacená částka v zásadě odpovídá 
nesplacené výši jistiny a úroků, včetně přiměřené kompenzace za předčasné ukončení 
smlouvy; 

• Podmínka pro opci na prodloužení splatnosti: během prodlouženého období se bude 
platit jen jistina a úroky. 

 
Žádná jiná smluvní ustanovení, jimiž lze měnit načasování a výši plateb u dluhového 

nástroje, nevedou k peněžním tokům, které jsou výhradně platbou jistiny a úroků, s výjimkou 
případů, kdy je variabilní sazba protiplněním za časovou hodnotu peněz a za kreditní riziko 
vyplývající z nesplacené jistiny. 
 



 

 

 

 



   

 
V aplikační příručce se uvádí, že to, zda jsou peněžní toky výhradně platbou jistiny a 

úroků z nesplacené jistiny, účetní jednotka posuzuje v měně, ve které je finanční aktivum 
vyjádřeno. Z toho tedy vyplývá, že dluhopisy vyjádřené ve dvojí měně nebudou splňovat 
podmínky pro ocenění zůstatkovou hodnotou. 

Je pravděpodobné, že případy, kdy při klasifikaci finančních aktiv podle IFRS 9 účetní 
jednotky dojdou k závěru, že z nástroje plynou výhradně platby jistiny a úroků, budou poměrně 
časté. Nicméně mnohé nástroje, které vykazují „jiné“ rysy (například konvertibilní dluhopisy), 
bude nutné oceňovat reálnou hodnotou se změnami účtovanými do výsledku hospodaření. 
Potíže budou pravděpodobně působit především dva typy nástrojů: půjčky bez postihu a 
dluhové nástroje pocházející ze sekuritizace. Oběma těmto typům se proto níže věnujeme 
podrobněji. 
 
Půjčky bez postihu 
 

Z ustanovení nového standardu vyplývá, že některá finanční aktiva generují peněžní 
toky popisované jako platby jistiny a úroků, ale fakticky o tyto platby nejde. Jako příklad je 
uvedena půjčka bez postihu, u níž je nárok dlužníka omezen na některá aktiva nebo peněžní 
toky. Smluvní peněžní toky, které z ní plynou, nemusí být výhradně platbou jistiny a úroků. 
Mohou zahrnovat i kompenzaci jiných faktorů, než je časová hodnota peněz a kreditní riziko 
z půjčky vyplývající. 

Nicméně skutečnost, že dluhový nástroj je bez postihu, nemusí nutně znamenat, že jej 
není možné oceňovat zůstatkovou hodnotou. Držitel takového nástroje, jehož nároky jakožto 
věřitele budou uspokojeny jen z určitých aktiv nebo peněžních toků, se musí při analýze 
„dobrat“ až k aktivům nebo peněžním tokům chráněným před věřiteli (v angl. „ringed-fenced“) 
a rozhodnout, zda platby z dluhového nástroje vyhovují testu rysů peněžních toků plynoucích z 
finančního aktiva. 

Jestliže z podmínek daného dluhového nástroje vyplývají ještě nějaké jiné peněžní toky 
nebo jestliže tyto podmínky omezují peněžní toky způsobem, který neodpovídá platbám jistiny 
a úroků, nástroj tomuto testu nebude vyhovovat. Příkladem takového nevyhovujícího nástroje 
může být hypotéční půjčka bez postihu, u níž výnos věřitele do značné míry závisí na finanční 
výkonnosti zajištěné nemovitosti. 
 



Smluvně propojené finanční nástroje (např. dluhové nástroje pocházející ze sekuritizace) 
 

Jedním z důležitých cílů nového standardu je zjednodušit účtování finančních nástrojů. 
Nicméně v případě smluvně propojených finančních nástrojů zvyšujících koncentraci 
kreditního rizika, jako jsou tranše dluhových nástrojů pocházejících ze sekuritizace, nebylo 
možné žádný jednoduchý způsob klasifikace najít. Jejich složitost spočívá v tom, že podřízené 
(tzv. junior) tranše poskytují kreditní ochranu nadřazenějším (tzv. senior) tranším, přičemž 
vlastnosti jednotlivých tranší závisí na podkladových nástrojích. IASB tudíž zvolila metodu 
založenou na analýze celého poolu podkladových nástrojů (v angl. „look-through approach“). 
Tuto metodu jí doporučovala řada představitelů odborné veřejnosti, včetně naší společnosti. 
 
Účtování smluvně propojených finančních nástrojů u jejich držitele 
 

Držitel nástroje musí provést analýzu celého poolu podkladových nástrojů, až se 
„dobere“ k aktivům, která skutečně vytvářejí peněžní toky (tj. nikoli k těm, která toky jenom 
„předávají dál“). Aby takový nástroj bylo možné ocenit zůstatkovou hodnotou, musí vyhovět v 
testu, který má tři části (viz vývojový diagram níže): 

1) Peněžní toky posuzované tranše vykazují na základě jejích smluvních podmínek takové 
rysy, že se jedná výhradně o platbu jistiny a úroků. 

2) Podkladový pool obsahuje alespoň jeden nástroj, u něhož jsou peněžní toky výhradně 
platbami jistiny a úroků; a pro všechny ostatní nástroje v poolu platí některá z 
následujících charakteristik: 

a. jedná se o nástroj, který snižuje variabilitu peněžních toků u ostatních nástrojů a 
z něhož plynou peněžní toky, které jsou výhradně platbami jistiny a úroků (tuto 
podmínku tudíž nebude splňovat např. vystavený credit default swap); 

b. jedná se o nástroj, který „slaďuje“ peněžní toky tranší s peněžními toky celého 
poolu, a tím odstraňuje rozdíly mezi nimi, ale výhradně rozdíly vyplývající z 
následujících faktorů: 

I.  z toho, zda se jedná o fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbu; 
II.  z měny, ve které jsou peněžní toky vyjádřeny, včetně rozdílů daných její 

inflací; 
III.  z načasování peněžních toků; 

c. Kreditní riziko, jemuž je vystavena daná tranše, je stejné nebo menší než riziko, 
jemuž je vystaven podkladový pool finančních nástrojů. 

 
Jakmile je tranše jednou zaúčtována, následně již není možné analýzu podkladového 

poolu přehodnocovat. Jestliže podmínky struktury dovolují nahradit nástroje v poolu jinými 
nástroji, jejichž analýza by dopadla jinak, není možné žádnou tranši ocenit zůstatkovou 
hodnotou. 

 



 

 

Aplika ční příručka uvádí následující příklady: 

• Úrokový cap nebo floor nebo finanční nástroj, který snižuje kreditní riziko u některých 
nebo u všech nástrojů v podkladovém poolu, snižuje variabilitu peněžních toků a 
plynou z něho peněžní toky, které jsou výhradně platbami jistiny a úroků. 

• Z tranší, které jsou úročeny sazbou vázanou na komoditní index, neplynou peněžní 
toky, které jsou výhradně platbou jistiny a úroků. 

 
Analýza sekuritizační struktury bude často obtížná a prokazování toho, že nějakou 

tranši skutečně lze ocenit zůstatkovou hodnotou, bude náročné z hlediska interních procesů i 
zdrojů. 

Proces analyzování podkladového poolu smluvně propojených finančních nástrojů 
může navíc zahrnovat dokonce několik sekuritizačních struktur, zvlášť v případech, kdy 
nástroje vydá jedna sekuritizační entita (SPE), od níž je odkoupí a znovu pro účely sekuritizace 
použije jiná SPE.  

V této souvislosti je důležité poznamenat, že výraz „kreditní/úvěrové riziko“ není v 
IFRS 9 definován. Jeho definici najdeme v IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění, kde se říká, 
že je to „riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně 
nesplněním některého svého závazku“. My se nicméně nedomníváme, že u tranší 
sekuritizačních struktur by se kreditní riziko dalo interpretovat tak úzce. Investorovi, který si 
koupí takovou tranši, totiž může vzniknout ztráta už z toho titulu, že výše dlužné částky se 
v souladu s podmínkami tranše upraví podle kreditních ztrát, které vznikly u podkladového 
poolu, tj. nikoli proto, že by protistrana nesplnila své smluvní závazky. 



Posuzování toho, zda daná tranše vykazuje nižší kreditní riziko než podkladové 
nástroje, bude poměrně jednoduché. Tranše, které jsou nejnadřazenější (tj. senior), tuto 
podmínku splní, naopak tranše, které jsou nejpodřízenější (tj. junior), ji nesplní. U tranší 
nacházejících se mezi oběma krajními póly bude posuzování samozřejmě složitější a může 
vyžadovat i kvantitativní analýzu. 
 
Vložené deriváty 
 

U aktiv, která spadají do jeho působnosti, IFRS 9 ruší požadavek oddělovat vložený 
derivát od hostitelské smlouvy. Místo toho účetní jednotka ocení aktivum jako celek buď 
zůstatkovou, nebo reálnou hodnotou, v závislosti na výsledcích testu ekonomického modelu a 
testu rysů peněžních toků plynoucích z aktiva.  

Nicméně je důležité zdůraznit, že kriteria pro posouzení „znaků finančního aktiva“ jsou 
v novém standardu přísnější než kriteria, která definuje stávající IAS 39 pro posouzení toho, 
které vložené deriváty je nutné oddělovat. Důsledkem toho bude, že kvůli některým vloženým 
derivátům, které se v souladu s IAS 39 neoddělovaly, teď hybridní smlouvu jako celek nebude 
možné zařadit do kategorie oceňované zůstatkovou hodnotou (to bude případ dluhových 
nástrojů s pákovým efektem indexovaných na proměnnou týkající se úrokové sazby, u nichž 
vložený derivát může alespoň zdvojnásobit držitelovu počáteční míru návratnosti z hostitelské 
smlouvy, resp. dosáhnout míry návratnosti, která je přinejmenším dvojnásobná ve srovnání s 
tržní mírou, tzv. „double-double test“). 

Pro hostitelské smlouvy, které nespadají do působnosti IFRS 9, budou zatím dál platit 
stávající požadavky upravující oddělování vložených derivátů. Nicméně IASB se těmito 
požadavky bude znovu zabývat, až bude v další fázi projektu přehodnocovat rozsah působnosti 
IFRS 9. 

 
Fair value option 
 

V souladu s IFRS 9 zůstává v platnosti tzv. fair value option. To znamená, že účetní 
jednotka může při prvotním zaúčtování zařadit do kategorie finančních nástrojů oceňovaných 
reálnou hodnotou se změnami účtovanými do výsledku hospodaření i finanční aktiva nebo 
závazky, které splňují podmínky pro ocenění zůstatkovou hodnotou, jestliže jejich ocenění 
reálnou hodnotou odstraní nebo výrazně omezí nekonzistentnost oceňování nebo účtování (v 
angl. se někdy používá výraz „accounting mismatch“). 

Ostatní kriteria pro uplatňování fair value option, která v současnosti definuje IAS 39, 
už nebudou relevantní, protože: 

• Jestliže cílem ekonomického modelu, podle něhož účetní jednotka finanční aktiva 
spravuje, je realizovat změny jejich reálné hodnoty, aktiva nemohou splnit podmínky 
pro oceňování zůstatkovou hodnotou. 

• Vložené deriváty se už nebudou oddělovat. 
 
Finanční aktiva, která jsou kapitálovým nástrojem 
 

IFRS 9 neobsahuje žádné nové vymezení kapitálového nástroje, ale pouze odkazuje na 
IAS 32 Finanční nástroje: vykazování. 
 
Kapitálové nástroje oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku 
hospodaření 
 



Investice do kapitálových nástrojů, které nejsou určeny k obchodování, lze podle 
nového standardu při prvotním zaúčtování zařadit do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou 
hodnotou, jejíž změny se účtují do ostatního úplného výsledku hospodaření. Tato klasifikace je 
nevratná. Na rozdíl od původního pracovního návrhu Finanční nástroje: klasifikace a 
oceňování, který Rada vydala letos v červenci, se podle definitivního znění standardu přijaté 
dividendy účtují do výnosů (s výjimkou těch, které umořují část pořizovací ceny investice). 
Změny reálné hodnoty těchto investic se účtují do ostatního úplného výsledku hospodaření, 
přičemž související zisky a ztráty není možné přesunovat mezi výnosy a náklady (výsledkem 
hospodaření) a ostatním úplným výsledkem hospodaření, a to ani v případě snížení hodnoty, 
prodeje nebo vyřazení investice. 
 

O investicích do kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou, jejíž změny se 
účtují do ostatního úplného výsledku hospodaření, je účetní jednotka povinna zveřejnit v 
příloze účetní závěrky určité doplňující informace, mimo jiné: 

• Jaké investice byly zařazeny do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou, jejíž 
změny se účtují do ostatního úplného výsledku hospodaření; 

• Důvody, proč účetní jednotka investice do této kategorie zařadila; 
• Reálnou hodnotu jednotlivých investic na konci vykazovaného účetního období; 
• Dividendy zaúčtované během účetního období, a to samostatně dividendy přijaté u 

investic, které byly v průběhu účetního období odúčtovány, a u investic, které účetní 
jednotka na konci účetního období nadále vlastnila; 

• Veškeré převody kumulovaných zisků nebo ztrát v rámci vlastního kapitálu (např. z 
ostatního úplného výsledku hospodaření do nerozděleného zisku), které se v průběhu 
účetního období uskutečnily, včetně důvodů, které k nim vedly. 

 
Pokud účetní jednotka nějaké investice do kapitálových nástrojů odúčtuje, musí v 

příloze účetní závěrky zveřejnit: 

• Důvody, proč investice vyřadila; 
• Reálnou hodnotu vyřazených investic k datu jejich odúčtování; 
• Kumulovaný zisk nebo ztrátu z jejich vyřazení. 

 
Tento způsob oceňování je určen primárně pro strategické kapitálové investice, které 

účetní jednotka nedrží proto, aby profitovala ze změn jejich reálné hodnoty. Nicméně nejsou 
stanovena žádná klasifikační omezení, pokud jde o typy investic, které lze do této kategorie 
zařazovat. Pouze nesmí jít o investice určené k obchodování, tak jak jsou definovány ve 
stávajícím IAS 39. To znamená, že takto nelze oceňovat např. akciové deriváty. 
 
Nekotované kapitálové nástroje doposud oceňované pořizovací cenou 
 

IFRS 9 ruší výjimku obsaženou ve stávajícím IAS 39, která účetním jednotkám 
umožňovala oceňovat nekotované kapitálové nástroje pořizovací cenou, jestliže jejich reálnou 
hodnotu nebylo možné spolehlivě stanovit. Všechny kapitálové nástroje, včetně nekotovaných, 
se tedy budou oceňovat reálnou hodnotou.  

Některé připomínky, které IASB obdržela k pracovnímu návrhu nového standardu, 
upozorňovaly na to, že odhadování reálné hodnoty těchto kapitálových investic bude velice 
náročné. Jako určitý ústupek reagující na tyto hlasy bylo do IFRS 9 doplněno ustanovení, podle 
něhož – pokud nejsou k dispozici žádné nebo jen nedostatečné informace – může být nejlepším 
odhadem reálné hodnoty pořizovací cena. Standard navíc obsahuje návodná ustanovení 
vysvětlující, kdy použití pořizovací ceny není vhodné. 



Z těchto návodných informací je zřejmé, že v současných problematických 
ekonomických podmínkách pořizovací cena ve většině případů nebude reálnou hodnotu 
kapitálového nástroje správně odrážet. 
 
Signály svědčící o tom, že pořizovací cena pravděpodobně neodráží reálnou hodnotu 
nekotovaného kapitálového nástroje: 

• Významná změna finanční výkonnosti emitenta kapitálového nástroje oproti 
rozpočtovému plánu nebo oproti stanoveným výkonnostním cílům; 

• Změna očekávání, pokud jde o splnění stanovených technických cílů; 
• Významná změna na trhu týkající se emitenta kapitálového nástroje, jeho výrobků nebo 

potenciálních výrobků; 
• Významná změna globálních ekonomických podmínek nebo ekonomických podmínek, 

ve kterých působí emitent kapitálového nástroje; 
• Významná změna objektivně zjistitelné finanční výkonnosti srovnatelných společností 

nebo jejich ocenění, které je dáno celkovou situací na trhu; 
• Vnitřní záležitosti emitenta kapitálového nástroje, např. podvody, obchodní spory, 

změny vedení nebo strategie; 
• Transakce týkající se vlastního kapitálu emitenta kapitálového nástroje, ať už transakce 

realizované přímo emitentem (např. nová emise kapitálových nástrojů), nebo převody 
jeho kapitálových nástrojů mezi třetími stranami. 

 
Reklasifikace 
 

Jestliže účetní jednotka změní ekonomický model, podle něhož spravuje svá finanční 
aktiva, musí všechna aktiva, na která má tato změna dopad, odpovídajícím způsobem 
reklasifikovat. Standard nicméně nepředpokládá, že by takový případ v praxi nastal často. Jiné 
reklasifikace budou zakázány. 

Jestliže je finanční nástroj převáděn z kategorie oceňované zůstatkovou hodnotou do 
kategorie oceňované reálnou hodnotou, ocení se reálnou hodnotou k datu převodu a případný 
rozdíl mezi jeho účetní a reálnou hodnotou se zaúčtuje na samostatném řádku výkazu zisku a 
ztráty. 

Jestliže je finanční nástroj převáděn z kategorie oceňované reálnou hodnotou do 
kategorie oceňované zůstatkovou hodnotou, jako jeho nová účetní hodnota k datu převodu se 
použije jeho reálná hodnota. 

Reklasifikace se nebudou účtovat zpětně, ale jen prospektivně od data reklasifikace. 
Toto datum je ve standardu definováno jako „první den účetního období následující po změně 
ekonomického modelu, v jejímž důsledku účetní jednotka reklasifikuje finanční aktiva“. 

 
Aplikační příručka standardu uvádí příklady, kdy je v praxi reklasifikace nutná, resp. 

kdy naopak není povolena: 
 

Příklady změn ekonomického modelu umožňujících reklasifikaci 

Účetní jednotka má portfolio obchodních úvěrů, které hodlá držet jen krátkodobě a prodat. 
Zakoupí jinou společnost, která spravuje obchodní úvěry podle ekonomického modelu, jehož 
cílem je úvěry držet a inkasovat smluvní peněžní toky. Její původní 

portfolio již tudíž není určeno k prodeji, ale bude spravováno společně s obchodními úvěry 
nově koupené společnosti s cílem inkasovat smluvní peněžní toky. 



Společnost poskytující finanční služby se rozhodne přestat poskytovat hypotéční úvěry 
fyzickým osobám a nové klienty již nepřijímá. Své portfolio hypotéčních úvěrů dá na trh, aby 
ho prodala. 

 
 

Příklady, kdy NEJDE o změnu ekonomického modelu, a deklasifikace se tudíž neprovádí 

Účetní jednotka změní své záměry s konkrétními finančními aktivy (i za situace, kdy je to 
motivováno zásadními změnami na trhu). 

Pro nějaké finanční aktivum dočasně přestane existovat trh. 

Převod finančních aktiv mezi různými ekonomickými modely, podle nichž účetní jednotka svá 
aktiva spravuje. 

 
Jestliže účetní jednotka provede reklasifikaci finančních aktiv v souladu s IFRS 9, musí 

v příloze účetní závěrky zveřejnit datum reklasifikace a částky, které z jednotlivých, resp. do 
jednotlivých kategorií převedla. Dále musí podrobně vysvětlit, k jaké změně ekonomického 
modelu došlo a popsat její dopad na potřeby uživatelů účetní závěrky. 

Jestliže účetní závěrka převede nějaká finanční aktiva z kategorie oceňované reálnou 
hodnotou do kategorie oceňované zůstatkovou hodnotou, musí v souladu se standardem 
zveřejnit v příloze účetní závěrky následující doplňující informace: 

• U aktiv, která byla reklasifikována v době od data, k němuž byla sestavena předchozí 
řádná účetní závěrka, zveřejní jejich reálnou hodnotu k datu sestavení aktuální účetní 
závěrky a zisk nebo ztrátu ze změny reálné hodnoty, které by během účetního období 
zaúčtovala do výnosů, resp. do nákladů, kdyby žádná reklasifikace provedena nebyla. 

• Dokud nedojde k odúčtování reklasifikovaných aktiv, bude v příloze zveřejňovat 
efektivní úrokovou míru k datu reklasifikace a výnosový úrok zaúčtovaný za účetní 
období. 

 
Účetní jednotky jistě přivítají fakt, že do definitivního znění standardu byla – oproti 

původnímu pracovnímu návrhu – doplněna možnost finanční aktiva reklasifikovat, jakkoli se 
týká jen omezeného okruhu případů. Nicméně je třeba upozornit, že většina reklasifikací, které 
lze dnes provádět na základě novely IAS 39 z října 2008, podmínky podle nového standardu 
nesplní. 
 
Datum účinnosti a přechodná ustanovení 
 

IFRS 9 jako celek bude pro účetní jednotky závazný až od 1. ledna 2013, nicméně 
standard upravující klasifikaci a oceňování finančních nástrojů, který je výsledkem první fáze 
projektu, mohou uplatnit již od účetního období k 31. prosinci 2009. V některých zemích je ale 
podmínkou používání standardu jeho schválení tamějším regulačním orgánem.  

IFRS 9 se bude uplatňovat zpětně. Avšak posouzení toho, zda se finanční nástroje 
budou oceňovat zůstatkovou, nebo reálnou hodnotou, se bude provádět jen pro aktiva uvedená 
ve výkazu finanční pozice a s ohledem na skutečnosti a okolnosti existující k datu první 
aplikace standardu. Ke stejnému datu se bude rovněž posuzovat, zda je finanční nástroj „určen 
k obchodování“. 



K datu prvního uplatnění nového standardu lze rovněž prostřednictvím „fair value 
option“ finanční aktiva vyřadit z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou, jejíž 
změny se účtují do výsledku hospodaření, nebo je do této kategorie opětovně zařadit. Lze také 
novou klasifikaci uplatnit zpětně. Totéž je možné udělat i u finančních závazků, i když ty do 
působnosti nového standardu zatím nepatří (tj. nebyly zahrnuty do části standardu vydané v 
rámci první fáze projektu). Důvodem tohoto rozhodnutí je vyhnout se nekonzistentnímu 
oceňování v případech, kdy účetní jednotka bude muset při dřívější dobrovolné aplikaci první 
části nového standardu změnit oceňování finančních aktiv. 

Účetní jednotky, které první část nového standardu dobrovolně uplatní již v roce 2009 
nebo 2010, si mohou jako datum aplikace zvolit kterékoli datum jejich účetního období po 
12. listopadu 2009. 

Srovnávací údaje za předchozí roky je nutné přepočítat. Nicméně účetní jednotky 
uplatňující nový standard před datem jeho závazné účinnosti budou mít následující úlevy: 

 

 
 

Ustanovení IFRS 9 nebude možné aplikovat na finanční nástroje, které byly/budou 
odúčtovány před datem jeho aplikace (což je sice myšleno jako úleva, ale přepočítávání 
srovnávacích údajů za předchozí roky by to mohlo spíš zkomplikovat). Pokud bude z 
praktického hlediska problém zpětně stanovit zůstatkovou hodnotu finančního aktiva (např. 
proto, že bude obtížné posoudit míru jeho znehodnocení), může účetní jednotka pro 
zůstatkovou hodnotu k datu aplikace standardu a ke konci srovnávacího období použít údaj o 
reálné hodnotě. 

Ve standardu se říká, že „pokud se srovnávací údaje nepřepočítávají, účetní jednotka 
zaúčtuje případný rozdíl mezi předchozí účetní hodnotou a účetní hodnotou na počátku 
účetního období, ve kterém nastalo datum aplikace, do počátečního nerozděleného zisku (nebo 
do jiné příslušné složky vlastního kapitálu)“ za toto období. Domníváme se, že toto ustanovení 
je třeba interpretovat tak, že položky ve výkazu zisku a ztráty za část účetního období do 
aplikace standardu budou oceněny již v souladu s IFRS 9. 
 
Ekonomické dopady nového standardu 
 
Jaký hlavní přínos by dřívější dobrovolná aplikace standardu zpracovaného v rámci první 
fáze projektu IFRS 9 měla? 
 
Dřívější aplikace standardu má pro účetní jednotky následující výhody: 

• Je to výjimečná příležitost zrušit tzv. fair value option a překlasifikovat nástroje 
doposud oceňované reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do výsledku hospodaření, 
nebo naopak jiné nástroje reálnou hodnotou ocenit, a tím odstranit účetní 
nekonzistentnosti (v angl. „accounting mismatch“). 

• Je to cesta jak se u dluhových nástrojů zařazených do kategorie realizovatelných 
finančních aktiv vyhnout tomu, že bude nutné celý pokles jejich reálné hodnoty 



zaúčtovat jako snížení hodnoty. V případě přechodu na nový standard by je, pokud by 
splnily test ekonomického modelu a test rysů peněžních toků plynoucích z finančních 
aktiv, bylo možné ocenit zůstatkovou hodnotou (a tedy použít model pro snížení 
hodnoty aktiv oceněných zůstatkovou hodnotou). 

• Je to možnost jak se u kapitálových nástrojů zařazených do kategorie realizovatelných 
finančních aktiv vyhnout tomu, že by u nich bylo nutné zaúčtovat snížení hodnoty 
v důsledku významného nebo dlouhotrvajícího poklesu jejich reálné hodnoty, protože 
při přechodu na nový standard je účetní jednotka může ocenit reálnou hodnotou, jejíž 
změny se účtují do ostatního úplného výsledku hospodaření. 

• Je to možnost jak zrušit dříve zaúčtované snížení hodnoty kapitálových nástrojů 
zařazených do kategorie realizovatelných finančních aktiv, jejichž reálná hodnota se 
mezitím opět zvýšila. Tyto nástroje by bylo možné překlasifikovat na nástroje 
oceňované reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do výsledku hospodaření. 

• Je to způsob jak v budoucnu použít zajišťovací účetnictví pro dluhové nástroje, které 
byly doposud zařazeny do kategorie nástrojů držených do splatnosti. 

• Je to cesta jak se vyhnout povinnosti přepočítat srovnávací údaje (pokud bude nový 
standard uplatněn do roku 2011). 

 
Jaké hlavní problémy na účetní jednotky aplikující standard zpracovaný v rámci první fáze 
projektu IFRS 9 čekají? 
 

• Aby účetní jednotky mohly některá finanční aktiva ocenit zůstatkovou hodnotou, budou 
muset prokázat, že je drží a spravují podle „ekonomického modelu, jehož cílem je 
inkasovat smluvní peněžní toky z těchto aktiv plynoucí“ (tj. záměry managementu s 
aktivem nejsou samy o sobě dostatečné). 

• Účetní jednotky budou muset přehodnotit finanční nástroje, na něž budou mít vliv nová 
oceňovací kriteria, a provést příslušné změny v účetních systémech. 

• Sestavovatelé účetních závěrek i auditoři budou muset uplatňovat odborný úsudek v 
celé řadě oblastí (např. při posuzování toho, zda je ekonomický model účetní jednotky 
aktivně řízen s cílem realizovat změny reálné hodnoty). 

• Mnohé finanční nástroje, které byly reklasifikovány na základě novely IAS 39 z října 
2008, bude pravděpodobně nutné reklasifikovat zpět na nástroje oceňované reálnou 
hodnotou. To bude záviset na jejich ekonomickém modelu a rysech (podrobněji viz 
níže). 

• Složitá bude klasifikace tranší dluhových nástrojů pocházejících ze sekuritizace, 
protože u nich bude nutné provádět analýzu celého podkladového poolu finančních 
aktiv. 

• V případě reklasifikace finančního aktiva z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou 
hodnotou, jejíž změny se účtují do výsledku hospodaření, do kategorie nástrojů 
oceňovaných zůstatkovou hodnotou nebude možné zpětně změnit zajišťovací 
účetnictví. Srovnávací informace pak patrně budou vyžadovat vysvětlující komentář, 
pokud byly zisky a ztráty ze změn reálné hodnoty těchto aktiv dříve kompenzovány 
změnami hodnoty derivátů. 

• V souvislosti s přechodem na IFRS 9 bude nutné zveřejnit v příloze účetní závěrky 
některé nové informace. 

• Pokud budou některé zisky a ztráty vykázány ve výkazu úplného výsledku hospodaření, 
změní se i některé řádky účetních výkazů. Bude to záležet na tom, pro jakou strukturu 
účetních výkazů se účetní jednotka rozhodne. 



• Bude nutné posoudit rovněž regulační a daňové dopady. Přijetí IFRS 9 bude znamenat 
změny v oceňovacím modelu, což bude mít dopad na výsledek hospodaření za účetní 
období. 

• Vzhledem k tomu, že do první fáze nebyly zahrnuty finanční závazky ani zajišťovací 
účetnictví, pro účetní jednotky může být problém správně pochopit, jaký dopad by 
dřívější aplikace standardu měla na celé jejich portfolio finančních nástrojů. 

 
 
Jaký dopad bude mít IFRS 9 na účetní jednotky, které budou v nejbližších dvou třech letech 
přecházet na IFRS? 
 

Tyto účetní jednotky budou moci využít víceméně stejné výjimky a úlevy jako účetní 
jednotky, které už podle IFRS vykazují. To znamená, že pokud na IFRS přejdou před 1. 
lednem 2012, nebudou muset srovnávací údaje za předchozí účetní období přepočítávat podle 
IFRS 9. Nicméně vypadá to, že datem aplikace IFRS 9 bude v jejich případě počátek prvního 
účetního období, za které budou sestavovat účetní závěrku podle IFRS. 
 
Odpovídají přijaté změny požadavkům Evropské unie? 
 

EU původně požadovala, aby IASB vyřešila pět hlavních problémů. Níže shrnujeme, co 
Rada pro splnění těchto požadavků udělala: 

1) Poskytnout další návodné informace k určování reálné hodnoty na nelikvidních trzích: 
a. V říjnu 2008 vydal Expertní poradní panel IASB materiál k určování reálné 

hodnoty finančních nástrojů na nelikvidních trzích. V květnu 2009 pak Rada 
vydala pracovní návrh standardu o oceňování reálnou hodnotou, do něhož 
zahrnula i doporučení v materiálu obsažená. 

2) Umožnit účetním jednotkám deklasifikaci finančních nástrojů, které na základě tzv. fair 
value option oceňují reálnou hodnotou: 

a. IFRS 9 účetním jednotkám povoluje při prvotní aplikaci (později nikoli) převést 
finanční nástroje, které na základě tzv. fair value option oceňují reálnou 
hodnotou, do kategorie nástrojů oceňovaných zůstatkovou hodnotou. Musí být 
ale splněna příslušná kriteria. 

3) Vysvětlit, zda „syntetické“ CDO (zajištěné dluhové obligace) obsahují vložený derivát 
(problém se týká sbližování IFRS s americkými účetními předpisy): 

a. V únoru letošního roku IASB stanovila, že syntetické CDO obsahují vložený 
derivát. Nebudou splňovat podmínky pro oceňování zůstatkovou hodnotou 
podle IFRS 9. Toto rozhodnutí je v souladu se změnami navrhovanými v 
amerických účetních předpisech. 

4) Změnit pravidla pro posuzování snížení hodnoty dluhových nástrojů zařazených do 
kategorie realizovatelných finančních aktiv; 

5) Dát účetním jednotkám možnost zrušit snížení hodnoty zaúčtované u kapitálových 
nástrojů zařazených do kategorie realizovatelných finančních aktiv, jestliže následně 
dojde k jejímu zvýšení: 

a. Kategorie realizovatelných finančních aktiv v IFRS 9 vůbec není. 
b. Dluhové nástroje dosud klasifikované jako realizovatelná finanční aktiva se 

budou oceňovat zůstatkovou hodnotou nebo reálnou hodnotou se změnami 
účtovanými do výsledku hospodaření. V prvním případě se snížení hodnoty 
bude posuzovat podle modelu pro zůstatkovou hodnotu, ve druhém nebude 
relevantní. 



c. Kapitálové nástroje dosud klasifikované jako realizovatelná finanční aktiva se 
budou oceňovat reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do výsledku 
hospodaření (případně, v závislosti na volbě účetní jednotky, do ostatního 
úplného výsledku hospodaření). Nebude je tedy již nutné testovat na snížení 
hodnoty a zaúčtované ztráty z přecenění bude následně, jakmile ceny na trhu 
vzrostou, možné zrušit ve prospěch výnosů (s výjimkou případů, kdy se změny 
reálné hodnoty budou účtovat do ostatního úplného výsledku hospodaření). 

 
 
Co se stane s finančními nástroji, které účetní jednotka již reklasifikovala na základě novely 
IAS 39 z října 2008? 

 
Jakmile účetní jednotka uplatní IFRS 9, musí přehodnotit klasifikaci veškerých 

finančních aktiv podle skutečností a okolností existujících k datu aplikace. Dá se předpokládat, 
že řadu nástrojů reklasifikovaných podle novely IAS 39 bude nadále možné vést v zůstatkové 
hodnotě, nicméně její výši bude nutné přecenit, jako by aktivum bylo zůstatkovou hodnotou 
oceněno již od svého zařazení. Některé jiné nástroje ale budou vykazovat takové rysy, že již 
nebudou podmínky pro ocenění zůstatkovou hodnotou splňovat. To bude např. případ investic 
do sekuritizačních tranší, které nevyhoví třístupňovému testu podle IFRS 9. 

Problémem pro řadu finančních institucí může být to, že již reklasifikovaly finanční 
nástroje podle novely z roku 2008, ale stále je mají v obchodovaných portfoliích. Aby je mohly 
nadále oceňovat zůstatkovou hodnotou, budou je muset pravděpodobně účetně převést 
(zaúčtovat je do jiného systému), aby měření výkonnosti těchto nástrojů a řízení souvisejících 
rizik bylo v souladu s modelem zůstatkové hodnoty. 

Dobrá zpráva nicméně je, že po přechodu na IFRS 9 už nebude v příloze účetní závěrky 
nutné zveřejňovat detailní informace, které vyžadovala deklasifikační novela IAS 39 z roku 
2008. 
 
Je to tak, že podle IFRS 9 bude mít účetní jednotka víc finančních nástrojů v kategorii 
oceňované zůstatkovou hodnotou? 
 

Jestli účetní jednotka bude po přijetí IFRS 9 oceňovat reálnou hodnotou víc, nebo míň 
finančních nástrojů, to bude záviset na jejím ekonomickém modelu, na finančních nástrojích, 
které vlastní a na účetních alternativách, které si podle nového standardu zvolí. 

Oproti původnímu pracovnímu návrhu nového standardu bude možné více nástrojů 
oceňovat zůstatkovou hodnotou. Obecně lze říci, že všechny nefinanční subjekty, které drží 
finanční aktiva dlouhodobě, nebo finanční instituce zabývající se klasickou bankovní činností, 
tedy přijímající vklady a poskytující úvěry, budou reálnou hodnotu podle nového standardu 
používat pravděpodobně méně, než tomu bylo doposud podle IAS 39. 
 
Jaký dopad bude mít nový standard na pojišťovny? 
 

Specifikum pojišťovny je v tom, že zatímco u jejích aktiv jde většinou o finanční 
aktiva, řada jejích závazků jsou závazky pojistné. Standard vzniklý v rámci první fáze projektu 
IFRS 9 máme k dispozici již od letošního roku, celý IFRS 9 bude závazný od roku 2013. Ale 
revidovaný standard o pojistných smlouvách nebudeme mít dřív než v roce 2011. Není proto 
divu, že se pojišťovny obávají komplikací, které by si mohly způsobit klasifikací finančních 
aktiv a závazků podle IFRS 9, když ještě nevědí, jak se budou podle nového standardu o 
pojistných smlouvách účtovat pojistné závazky. 



IASB na tyto obavy pojišťoven zareagovala tím, že schválila časový harmonogram 
obou projektů. Podle něj by kompletní IFRS 9 měl být vydán do konce roku 2010 (pro účetní 
jednotky bude závazný od 1. ledna 2013), vydání revidovaného standardu o pojistných 
smlouvách se očekává v roce 2011 (pro účetní jednotky bude závazný od roku 2013, případně 
2014). Pojišťovny budou mít tedy oba standardy k dispozici již od roku 2011. 

Na základě tohoto časového harmonogramu Rada nepředpokládá, že by pojišťovny 
byly nuceny přijmout IFRS 9 před standardem o pojistných smlouvách. IFRS 9 v současnosti 
tudíž ani neobsahuje žádné přechodné výjimky pro pojišťovny. Nicméně Rada připustila, že 
ještě zváží, zda by pojišťovnám neměla dát možnost reklasifikovat některá nebo všechna 
finanční aktiva při uplatnění nového standardu o pojistných smlouvách. 
 
Jak to vypadá se sbližováním IFRS s americkými účetními standardy? 
 

Na svém summitu, který se konal letos v září v americkém Pittsburghu, vrcholní 
představitelé zemí G20 znovu vyzvali k vytvoření kvalitních účetních standardů, které budou 
mít celosvětovou platnost. V této souvislosti proto apelovali jak na IASB, tak na americkou 
FASB, aby zdvojnásobily své úsilí na vývoji konvergovaného standardu o finančních 
nástrojích. Ale každá rada má jiný časový plán projektu věnovaného finančním nástrojům a 
postupuje jiným tempem, především proto, že se liší požadavky těch, pro které IASB, resp. 
FASB nový standard zpracovává. 

FASB předběžně rozhodla, že se všechny finanční nástroje (včetně úvěrů a půjček) 
budou oceňovat reálnou hodnotou, jejíž změny se budou účtovat do výsledku hospodaření nebo 
do ostatního úplného výsledku hospodaření. Výjimkou budou pouze vlastní závazky, které by 
se, pokud budou splněna určitá kriteria, mohly oceňovat zůstatkovou hodnotou. 

IASB proto v pracovním návrhu nového standardu přišla s „alternativním přístupem“, 
který byl bližší návrhům FASB. Nicméně většina představitelů odborné veřejnosti, kteří IASB 
zaslali své připomínky, tento přístup nepodpořila, protože podle jejich názoru účtování 
finančních nástrojů komplikoval a uživatelům účetních závěrek nepřinášel užitečné informace. 

5. listopadu 2009 vydaly IASB a FASB společné prohlášení, ve kterém potvrdily své 
odhodlání zkvalitnit IFRS i US GAAP a dosáhnout sblížení obou účetních rámců. Prohlášení 
obsahuje mimo jiné závazek do konce roku 2010 komplexně a kvalitně vyřešit problematiku 
finančních nástrojů tak, aby jejich účtování bylo mezinárodně srovnatelné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Použitá účtová osnova 

 


