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Diskontované dluhopisy 

Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení 

Příklad nákupu krátkodobého diskontovaného dluhopisu 

Dne 1. února roku 202x nakoupila právnická osoba dluhopis za cenu pořízení 97 000 Kč, se jmenovitou 

hodnotou 100 000 Kč. 

Původní nižší emisní kurz činil 88 000 Kč a výnos z dluhopisu 12 000 Kč. 

Dluhopis byl emitován 1. 8. 202x-1 a je splatný 31. 7. 202x, úrok je splatný při splatnosti dluhopisu.  

Pro zaúčtování nákupu dluhopisu bude použit syntetický účet 256/1 – Dlužné cenné papíry se splatností 

do jednoho roku držené do splatnosti, pro úrok samostatný analytický účet 256/2.  

256/1 – Dluhopis 

256/2 – Naběhlý úrokový výnos 

Účetní operace 202x 
Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. Nákup dluhopisu v ceně pořízení 97 000 256/1 

2. Úhrada za dluhopis z běžného účtu 97 000 

3. 

Časové rozlišení – 

mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou = 3 000/6 
měsíců do splatnosti = 500 Kč měsíčně  

*) podle názoru autorky není nutno převádět (účtovat) na účet 378 

Poznámka 

… 
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Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, při respektování věcné a časové 

souvislosti  

 
ČÚS … 
 
 
 
 
 
 

 

Příklad nákupu krátkodobého diskontovaného dluhopisu 

Dne 1. února roku 202x nakoupila právnická osoba dluhopis za cenu pořízení 97 000 Kč, se jmenovitou 

hodnotou 100 000 Kč. 

Původní nižší emisní kurz činil 88 000 Kč a výnos z dluhopisu 12 000 Kč. 

Dluhopis byl emitován 1. 8. 202x-1 a je splatný 31. 7. 202x, úrok je splatný při splatnosti dluhopisu.  

Pro zaúčtování nákupu dluhopisu bude použit syntetický účet 256/1 – Dlužné cenné papíry se splatností 

do jednoho roku držené do splatnosti, pro úrok samostatný analytický účet 256/2.  

 
256/1 – Dluhopis 

256/2 – Naběhlý úrokový výnos 

 

Účetní operace 202x 
Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. Cena pořízení dluhopisu - pláště (88 000 +3 000) 91 000 256/1 

  

2. Cena pořízení dluhopisu – naběhlý úrokový výnos 6 000   

3. Úhrada za dluhopis z běžného účtu        

4.         
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