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Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 

Vyhl. č. 500/2002 Sb. § 8 odst. 1 Položka 
rozvahy Účet Rozvahový den - účetní závěrka 

reálnou hodnotou lze ocenit i častěji (§27 ZÚ) 
Podíly – ovládaná nebo ovládající (rozhodující vliv)

§ 74 ZOK Aktiva B.III.1. 06(1) NE reálná hodnota 
VOLBA 

NE MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKA**) 

ekv. 41(4) 

Podíly –  podstatný vliv  
§22 odst. 2 ZÚ Aktiva B.III.3. 06(2) PC 
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Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. § 8 odst. 1 , ČÚS  č. 008 bod 3.2.1. 

Dluhový CP držené 
do splatnosti 

*) v některých případech 
**) reálná hodnota a ekvivalence se nepoužije u mikro účetních jednotek (§ 27 odst. 7 ZÚ + přechodná ustanovení k novele zákona o účetnictví k 1. 1. 2016 č. 221/2015 Sb. bod 4) 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
13. Cenné papíry a podíly
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	4.3	�Přiznání k DPH – dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, jež bylo odesláno/přepraveno (ř. 20)  
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