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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

letošní rok je bezpochyby raketový. Jiný než ostatní. Ocitáme se mezi mlýnskými kameny.

Nevíme, zda se bát, nebo jít do svojí síly.

Zdražují se energie, je tlak na příjem rodiny, na výkon v naší práci, nevíme, zda naše firma nebo 
firma, kterou účtujeme, tady ještě za rok bude. Stejně tak naše podnikání.

Ale jistoty neexistují.

Za Účetní Portál, když se s Vámi potkám naživo, chcete přijet na semináře fyzicky. Chybí Vám 
sociálno, potkávání se po době, kterou jsme prožili.

Když však seminář otevřeme a naprogramujeme možnost fyzicky nebo online, nejdete do cesty 
k nám na Moravu. Vyberete si online.

Miluji potkávání se… ale je čas vnímat potřeby lidí, ne moje přání.

Bude z nás možná portál online setkávání.

Změna je jediná jistota.

Stále více z Vás si také volí členství ALL IN Účetního Portálu.  Nečekala jsem to a jsem za to velmi 
ráda.

Vlastě je to velmi výhodné, nejvýhodnější z naší nabídky, pokud chcete být odborně v obraze. Je 
však potřeba přijmout a zvládnout roční nebo měsíční platbu. Vnímat to jako oporu, opravdovou 
pomoc. Když jsem vytvářela tuto kategorii, vcelku nerada po semináři Rogera Hamiltona na Bali, 
nevěřila jsem, že si toto členství někdo koupí. Dnes je 10 % členů právě v ALL INu.

Moje vize – budu více naslouchat, ne prosazovat si svoje sny a přání.

Těžké, lehké?

Určitě jiné než dosud. A podle mne vyhraje ten, kdo se přizpůsobí.

A účetnictví? Je často o vztazích, o osobě paní účetní nebo pana účetního, o důvěře, kterou si získá.

Přejí krásný start do podzimu a děkuji za Vaši přízeň.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

  Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  
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ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/

Těšíme se na Vás a jedeme i „NAŽIVO“ »»» 8. 11. 2022 – 10. 11. 2022 | 8. ročník

Tradičně u nás získáváte záznam – tzv. "navždy" s bodíky v programu, a to u obou forem účasti. Máme dvě formy:

1 |  PREZENČNÍ + ZÁZNAM (omezený počet míst)  
získáte dárek od Pěvy ❤ + doprovodný program na dva večery

2 | ONLINE + ZÁZNAM

NA CO SE LETOS MŮŽETE TĚŠIT?
1. DEN – Účetnictví s ing. Pěvou Čoukovou (8. 11. 2022)

1. Vybíráme z praxe
  Vnitřní směrnice – projdeme si, co vše je třeba upravit v účetnictví každé účetní jednotky – zaměřeno na podnikatele, budeme 

se inspirovat úpravami i z jiných vyhlášek. Budeme řešit jen vhodné a nezbytné, žádné citace z právních předpisů. Získáte vzor 
roku 2022–2023.    

2.  Týkají se Vás derivátové operace?
 Základní informace, základní řešení, jak na „deriváty“ v účetnictví. Příklady.    

3.  Připravujeme se na novelu zákona o účetnictví
  Co je jisté, co je výhled, jak to asi bude – přineseme Vám informace, které přinesou osvětu a vhled do plánovaných změn v 

oblasti účetnictví, které budou od roku 2024.    

4.  Výběr z úpravy účetnictví z evropské směrnice aneb jinak to nebude
  Co je jisté, že nemůže být jinak, je nutné respektovat a převzít do účetní úpravy v rámci našeho členství v EU

2. DEN – Daň z přidané hodnoty s ing. Mgr. Olgou Hochmannovou (9. 11. 2022) 
1. Probereme všechny novely zákona – schválené, připravované – bude limit obratu 2 mil Kč od 1. 1. 2023?
 psp č. 158 – osvobození elektřiny, plynu od DPH 
 psp č. 184 – osvobození elektřiny, plynu, pohonných hmot od DPH 
 psp č. 254 – změna limitu obratu DPH a s tím související úpravy včetně úprav pro kontrolní hlášení    

2.  Z Vašich dotazů a přání – opakujeme
  Obchod se zeměmi EU – reverse charge | Obchod se 3. zeměmi – reverse charge | Třístranný obchod | Daňové doklady přes více 

zdaňovacích období

3. Aktuality, diskuse

3. DEN – Daň z příjmů aktuálně s ing. Otakarem Machalou, QUD (10. 11. 2022)
1.  Příjmy z prodeje nemovitých věcí 
2.  Paušální daň v roce 2022, 2023 včetně nejčastějších chyb u paušální daně 

3.  Základní pravidla zdaňování příjmů z kryptoměn 

4.  Rozlišování druhů příjmů – samostatná činnost, nájem, ostatní příjmy u fyzických osob 

5.  Elektromobily v daních z příjmů 

6.  Vybrané daňové a nedaňové výdaje
7.  Připravovaná aktualizace Pokynu GFŘ D–22 

8.  Odpisování hmotného a nehmotného majetku 

9.  Odčitatelné položky 

10. Datové schránky u fyzických osob 
11. Mimořádné odpuštění daňových dluhů v roce 2023
12. Naše diskuse

TRADIČNÍ PODNIKATELSKÁ 
KONFERENCE 2022 
S PĚVOU A HOSTY

https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

strany 6–12

18. 8. 2022

Bytové potřeby a odpočet úroků z hypotečních úvěrů
Autor: ing. Ivan Macháček 

Citát:

„I Ty můžeš být na červeném koberci." 
Pěva

Články

strany 19–20

17. 8. 2022

Změny – nezměny ve výčtu položek pro uplatnění RPDP
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová

 Vybíráme z Vašich dotazů

strany 24–25

2. 9. 2022

Deriváty – známe, neznáme? Máme, nemáme?
Na dotaz z praxe odpovídá Prof. ing. Jiří Strouhal Ph.D.

strany 13–17

7. 9. 2022

Podmínky přiznání slevy na dani na manželku
Autor: ing. Ivan Macháček 

strany 22–23

28. 8. 2022

Podnikat jako živnostník, nebo založit s.r.o.?
Autor: Mgr. ing. Petra Lupieńská 

 

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

DÁRKEM PRO VŠECHNY
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    7. 9. 2022    Výdaje na stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo 
pravidelné pracoviště z hlediska jejich daňové uznatelnosti

Nedílnou součástí podnikání je i výkon činnosti zaměstnanců na pracovní cestě anebo cestě mimo jejich pravidelné 
pracoviště. Cílem článku v příloze aktuality je seznámit jeho čtenáře se závěry z jednání Koordinačního výboru s Komorou 
daňových poradců ČR ze dne 22. 6. 2022 na výše uvedené téma, neboť zákonné předpisy nedávají na související otázky 
jednoznačné odpovědi.

     5. 9. 2022    Informace k posečkání a rozložení úhrady daně na splátky
V příloze aktuality naleznete aktualizovaný a rozšířený leták k posečkání a rozložení úhrady na splátky.

     5. 9. 2022    Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy jej nicméně 
nelze využít.

Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních 
exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky. U závazků vůči Finanční správě mohou dlužníci z důvodu 
tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky.

     5. 9. 2022    Osvobození jednorázového příspěvku na dítě od daně z příjmu  
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se jedná o příjem od daně osvobozený 
podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu. Jednorázový příspěvek na dítě nebude započítáván do limitu 
68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

    31. 8. 2022    Živnostníci s paušální daní a příspěvek na dítě 5 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá na dotaz: "Jak se budou započítávat příjmy u OSVČ v paušálním režimu?"
Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost 
v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně 
částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč.
Všechny otázky a odpovědi naleznete v příloze aktuality, tuto konkrétní naleznete na straně dvě.

    31. 8. 2022    Příspěvek na dítě 5 000 Kč se počítá z příjmů po odpočtu výdajů 
u živnostníků

I v této aktualitě se věnujeme příspěvku na dítě, neboť ne všichni podnikatelé vědí, že lze od příjmů uplatnit výdaje, a to 
i výdaje paušální. Zde se jedná o samotný závěr uvedený v příloze aktuality.

   12. 8. 2022    Změna rozsahu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f 
zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022

Dne 10. 8. 2022 jsme informovali o nařízení vlády č. 228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení 
dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
11. 8. 2022 vydala Finanční správa k tomuto nařízení podrobné vysvětlení, které naleznete v příloze aktuality.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydaje-na-stravovani-zamestnancu-pri-pracovni-ceste-a-ceste-mimo-pravidelne-pracoviste-z-hlediska-jejich-danove-uznatelnosti-7108-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-poseckani-a-rozlozeni-uhrady-dane-na-splatky-7100-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/milostive-leto-pokracuje-na-zavazky-u-financni-spravy-jej-nicmene-nelze-vyuzit-7099-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/milostive-leto-pokracuje-na-zavazky-u-financni-spravy-jej-nicmene-nelze-vyuzit-7099-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-jednorazoveho-prispevku-na-dite-od-dane-z-prijmu-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-7103-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-jednorazoveho-prispevku-na-dite-od-dane-z-prijmu-dle-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-7103-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zivnostnici-s-pausalni-dani-a-prispevek-na-dite-5-000-kc-7090-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-dite-5-000-kc-se-pocita-z-prijmu-po-odpoctu-vydaju-u-zivnostniku-7091-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-rozsahu-pouziti-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-dle-92f-zakona-o-dph-s-ucinnosti-od-1-1-2022-7046-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-rozsahu-pouziti-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-dle-92f-zakona-o-dph-s-ucinnosti-od-1-1-2022-7046-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Intenzivní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  dárek při koupi celého programu: e-book  
Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

28. 2. 2022 – 13. 10. 2022 | 1. ročník   »   NOVINKA

Závěr patří králům:

UŽIJTE SI POSLEDNÍ 3 DNY 
ŽIVĚ V BOHUŇOVICÍCH

Řešíte problém z oblasti právnických osob? 
Chcete radu od expertů?

NAVRHNĚTE TÉMA DO PANELOVÉ DISKUZE

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/#moznosti
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/#moznosti
https://www.ucetni-portal.cz/specialista-pravnicke-osoby-2022-10-den-panelova-diskuse-166-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/#moznosti
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Intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce i do praxe

160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně, 
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

PRÁVĚ NATOČENO | IHNED K DISPOZICI | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI  
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

DAŇOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

» dárek: e-book Daň z příjmů 2022 – vyřešené příklady

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

Naše 
zlato

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS –  
§ 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze

ucetni-portal.cz/dph-specialista/

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2022 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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VYBÍRÁME Z VAŠICH DOTAZŮ

Deriváty – známe, neznáme? Máme, nemáme? 
Nadšenců účetnictví je hodně a určitě je jich hodně v řadách našich příznivců Účetního Portálu.
Každý podnikatel, mám na mysli zejména právnické osoby, svěří někomu svoje účetnictví. Potřebuje jeho zpracování, mnoho 
z nich „jen“ pro výpočet daní. Smutné? Veselé? Kdo ví…
Pokud zpracováváme účetnictví externě, obvykle se napojujeme na osobu majitele účetní firmy. Vnímáme jeho energii, jaké 
jsou na něj reference.
Dlouhodobě se věnuji správnému účetnictví, jeho metodice. Mnoho z Vás nebo Vašich účetních ví, jak správně zvládnout 
časové rozlišení, dohadné položky, do kterého období zaúčtovat výnosy.
Ale velmi opomíjené jsou derivátové smlouvy. Často zůstávají v  šuplíku u majitele firmy, ekonoma, protože jim nepřijde 
důležité dávat tyto „super smlouvy“ na účtárnu. Ta přece účtuje o minulosti, nepotřebuje tyto smlouvy. Opak je pravdou.
Velmi často, když bystrá účetní objeví tyto smlouvy, jsou ve hře vysoká čísla, mnohdy miliony, podle velikosti firmy, s dopadem 
do daní. Auditor má k dispozici konfirmace od banky a zjistí to. Nebo by to měl zjistit. Ale neauditovaná firma?
Typickým příkladem jsou pevně sjednané nákupy nebo prodeje cizí měny za určitou dobu nebo pevně sjednaná úroková 
sazba oproti pohyblivé (tzv. swapy, forwardy). Co s tím?
Zjistit, zda taková smlouva není sjednána a zaúčtovat – obvykle výsledkově. Samozřejmě s dopadem do daní.
Pokud chcete vědět více, máme online seminář s prof. Jirkou Strouhalem v nabídce. 

P.
Pěva Čouková 
zakladatelka a   Účetního Portálu

Dotaz:

1.  Společnost má od roku 2020 sjednány s bankou UniCredit Bank měnové derivátové transakce. Podle doložených potvrzení 
– konfirmací se jedná o mnoho derivátových devizových opcí a devizových bariérových opcí. K 31. 12. 2021 vystavila banka 
konfirmaci 2021 k měnovým derivátům, kde uvádí jak jejich jednotlivé reálné hodnoty, tak celkovou reálnou hodnotu všech 
opcí. Vyžádali jsme si od banky „nějakou příručku“ pro orientaci v této agendě. 

2.  Audit předmětné společnosti jsme převzali od předešlého auditora, který neměl žádnou výhradu k tomu, že k 31. 12. 2020 
nebylo účtováno o reálné hodnotě těchto derivátů. Podle doloženého potvrzení – konfirmace banky k 31. 12. 2020 byla celková 
reálná hodnota z pohledu klienta minus 17 mil. Kč, tzn. podle našeho názoru mělo být účtováno do nákladů (zajišťovací 
účetnictví není vedeno). Podle sdělení společnosti se měl auditor prý vyjádřit, cituji: „... že se jim to nevyplatí o reálné hodnotě 
účtovat...“. Není nám známo, že by byla takováto možnost k úvaze. Pan auditor je t. č. na dovolené a nelze se s ním spojit.

3.  Pokud účtováno být mělo (což se snažíme zjistit i Vaším prostřednictvím), pak je další otázka, jak naložit se stavem k 31. 12. 2021. 
Tzn. zda účtovat

 1. Jako chyba minulého období rozvahově do vlastního kapitálu 426/373   17 mil. Kč
 2.  Stav k 31. 12. 2021 způsobem výsledkovým, tj. 373/66x ve výši 23 mil., protože stav reálné hodnoty k 31. 12. 2021 je plus 6 mil. Kč
 Anebo neřešit počáteční stav a proúčtovat výsledkově pouze reálnou hodnotu k 31. 12. 2021, tj. 373/66x.

Odpověď Prof. ing. Jiřího Strouhala Ph.D.:

Stanovisko auditora k 31. 12. 2020 není jemně řečeno příliš šťastné (když už nic jiného, tak minimálně ve vazbě 
na zásadu opatrnosti). 
K účtování transakcí: Předpisy hovoří o tom, že deriváty již od počátku sjednání evidujeme v rozvaze v jejich 
pořizovací ceně. Zde samozřejmě vyvstává dílčí problém, neboť pevné termínované operace (forwardy, 
futures a swapy) pořizovací cenu nemají, neb jsou sjednány jako beznákladové, a tak by se mělo účtovat 
jen o pořizovacích cenách opcí, protože za ně musím hradit opční prémii (v praxi se často neplatí hned, ale 

zúčtovává při vypořádání, tzn. buď účtovat 376/221 – nakoupené call a put opce a uhrazené opční prémie, nebo účtovat 
376/379 – neb se to zatím nezaplatilo). 
K rozvahovému dni ZUCE požaduje, aby byly deriváty přeceněny na reálnou hodnotu, přičemž základní řešení je výsledkové 
přecenění prostřednictvím účtů 567 – Náklady na derivátové operace, resp. 667 – Výnosy z derivátových operací. Obvykle není 
v silách účetní jednotky reálnou hodnotu vypočítat (teoreticky si dokážu představit u forwardů, kde lze lépe naodhadovat), 
a tak účetní jednotka postupuje, co se týče přecenění, podle konfirmace zaslané subjektem, se kterým derivát sjednala (tzn. 

Deriváty – známe, neznáme? Máme, nemáme?
Prof. ing. Jiří Strouhal Ph.D.

Víte, že jako členové GOLD nebo ALL IN můžete pokládat dotazy?

https://www.ucetni-portal.cz/zaklady-uctovani-a-ocenovani-derivatovych-kontraktu-81-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
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v tomto případě konfirmace od UniCredit Bank) – vždy je ale důležité vědět, zdali jsou reálné hodnoty v konfirmaci uvedené 
z pohledu klienta, nebo z pohledu banky, aby bylo přeceněno na správné znaménko. 
Dále bych si dovolil připomenout povinnosti plynoucí z ČÚS, které hovoří o tom, že pohledávky a závazky z derivátových 
transakcí jsou od samého počátku evidovány v podrozvahové evidenci. 
(V praxi je to často problém u swapů – situace, kdy jsem např. tento sjednal v roce 2021, ale platby začnou probíhat od 
2024 – účtárna třeba netuší, že to někdo ve firmě sjednal a tím, že žádné platby zatím neprobíhají, ani neví, že by měla nějak 
konat a konfirmace „háže do koše“ – pravda je však taková, že již v letech 2021 + 2022 + 2023 musí swap k rozvahovému dni 
přecenit na jeho reálnou hodnotu). 
Co se týče přeceňování derivátů 414 vs 567 (667):  Základní řešení nabízené českými pravidly (ale i IFRS) je takové, že se 
deriváty na reálnou hodnotu přeceňují výsledkově. Jedinou výjimkou z pravidla je situace, kdy účetní jednotka aplikuje 
pravidla zajišťovacího účetnictví (dříve § 52 V500, dnes odst. 17 ČÚS110 – obsahově sice totéž), kdy musí být SOUČASNĚ 
splněny tyto tři podmínky:

  sjednané deriváty odpovídají strategii řízení rizik ve firmě (tj. ekonomický koncept zajištění – ano, chci si zajistit svá rizika 
a daný nástroj mi to umožňuje),

  od počátku je sestavena zajišťovací dokumentace (informace o bodu výše, dále o zajišťovacím nástroji, zajišťované 
položce, typu zajišťovaného rizika, typu zajišťovacího vztahu), dále musí být splněna premisa vysoké pravděpodobnosti 
zajišťované transakce a v neposlední řadě,

  zajištění musí být efektivní (testování prospektivně na počátku, a dále retrospektivně vždy minimálně k rozvahovému 
dni) – prospektivně se očekává 100% efektivita, retrospektivně se musím pohybovat v mantinelech -80 - -125 % ve vztahu 
změny reálné hodnoty zajišťovacího nástroje oproti změně reálné hodnoty zajištěné položky (alt místo pojmu reálná 
hodnota lze použít peněžní tok).

Zároveň platí, že rozvahově se přeceňují pouze tyto dva zajišťovací vztahy, a to zajištění peněžních toků (tzv. cash flow 
hedge) a zajištění čisté cizoměnové investice. Při zajištění reálné hodnoty (fair value hedge) se derivát přeceňuje standardně 
výsledkově, a stejně tak i zajištěná položka (nestandardně výsledkově). 
Typické příklady pro cash flow hedge, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat, jsou:

  „zajištění exportéra“ – sjednané forwardy na prodej cizí měny s tím, že zajišťuji korunové rozvahové závazky (např. nákup 
materiálu, energií, mzda zaměstnanců, DPH apod.),

  úvěry s pohyblivou sazbou – v praxi často banky „přesvědčí“ klienta ke sjednání úvěru s variabilní složkou (např. 2 % + 1M 
PRIBOR), a na to konto s ním navíc uzavřou úrokový swap, kdy mu budou pohyblivou sazbu (1M PRIBOR) platit a klient 
bude platit bance fixní sazbu (např. 3 %) – efektivně to klienta bude stát 5 %, ale z praktického pohledu musí samostatně 
účtovat dva kontrakty, a to samostatně úvěr a jeho splátky a dále samostatně swap a jeho platby + přeceňování na 
reálnou hodnotu,

  „zajištění developera“ – jedná se o situaci, kdy má developer na výstavbu mnohaletý úvěr v cizí měně a zároveň od 
nájemců v rámci daného retail parku či obchodního centra očekává nájmy v téže cizí měně a jedná se o výjimku z pravidla 
u zajišťovacího účetnictví, která hovoří o tom, že pro zajištění měnových rizik může být použit i nederivát (tzn. v tomto 
případě je zajišťovacím nástrojem úvěr sjednaný v cizí měně).

Co je však vyloučené (či minimálně nedoporučené) použít jako zajišťovací nástroj, jsou opce. Prodané opce jsou jednoznačně 
zakázané (teoreticky s výjimkou prodaných opcí „hluboko mimo peníze“ – kdy je jasné, že je druhá strana kvůli nevýhodnosti 
nebude chtít uplatnit). U nakoupených opcí se smí použít pro zajištění pouze jejich vnitřní hodnota (tzn. reálná hodnota 
k datu vypořádání opce) a nesmí se použít časová hodnota opce (tzn. ten „obal“ na celkovou reálnou hodnotu k rozvahovému 
dni) – proto sám za sebe jednoznačně NEDOPORUČUJI opce pro aplikaci pravidel zajišťovacího účetnictví. 
Z návazného tak vyplývá, že pro daného klienta vidím jako správné řešení VÝSLEDKOVÉ přecenění opcí na reálnou hodnotu 
(tzn. k 31. 12. 2021 376/667) (373 se používá pro pevné termínované transakce, to opce nejsou). 
Ve vazbě na audit (a případnou návštěvu z „inkviziční“ komise) se kloním bodu 3, tzn. zachytit chybu minulých let 426/376 
(zde je navíc otázkou, jaká byla cena opční prémie za sjednání kontraktu, tu bych úplně v té 426 neviděl, tam bych se klonil, 
pokud to nezaplatili, právě k řešení 376/379), no a pak k rozvahovému dni výsledkově přecenit 376/667 na uvedenou částku. 
Samozřejmě z pozice klienta není příjemné toto účtování ve vazbě na to, že si v roce 2020 neuplatnil do nákladů to, co si 
uplatnit mohl. 

Dodatek Pěvy:
Prakticky se kloníme k:
a. jako chyba minulého období rozvahově do vlastního kapitálu 426/373  17 mil. Kč,
b.  Stav k 31. 12. 2021 způsobem výsledkovým, tj. 373/66x ve výši 23 mil., protože stav reálné hodnoty k 31. 12. 2021 je plus 

6 mil. Kč.

Deriváty – známe, neznáme? Máme, nemáme?
Prof. ing. Jiří Strouhal Ph.D.



26

NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

Časté chyby fyzických osob 
při zdaňování a řešení dopadů 
situace na Ukrajině

1 h 45 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

2. 6. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Problematika fyzických osob 
se Zuzanou Rylovou

2 h 09 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

9. 6. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DPH v otázkách a odpovědích -  
3. část

2 h 06 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

23. 6. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Zkoušky daňových poradců – 
příběh Martiny

1 h 33 m
in

Martina Nýčová
Pěva Čouková

19. 5. 2022

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Pod pokličkou – účetní kancelář, 
online svět klientů, zkoušky 
daňových poradců a členství  
ALL IN s Janou Matouškovou

1 h 35 m
in

Jana Matoušková
Pěva Čouková
16. 6. 2022

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Poslední webinář s Pěvou před 
prázdninami

1 h 52 m
in

Pěva Čouková

30. 6. 2022

ZÁZNAM 
WEBINÁŘE

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY
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http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-caste-chyby-fyzickych-osob-pri-zdanovani-a-reseni-dopadu-situace-na-ukrajine-ctvrtek-02-06-2022-19-00-264-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-fyzickych-osob-se-zuzanou-rylovou-ctvrtek-09-06-2022-19-00-265-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-v-otazkach-a-odpovedich-3-cast-23-06-2022-19-00-267-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-pribeh-martiny-19-05-2022-19-00-262-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-pod-poklickou-ucetni-kancelar-online-svet-klientu-zkousky-danovych-poradcu-a-clenstvi-all-in-s-janou-matouskovou-16-06-2022-19-00-266-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/posledni-webinar-s-pevou-pred-prazdninami-30-06-2022-19-00-268-V.html

