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Vážení a milí čtenáři,

v posledních letech se
čím dál více dostává do
popředí využití deriváto-
vých kontraktů. Derivá-
tem přitom obvykle rozu-
míme takový finanční
nástroj, jehož hodnota se

mění v závislosti na podkladové pro-
měnné (měnový kurz, úroková sazba,
cena akcie, cena komodity), dále vy-
žaduje nulovou nebo minimální počá-
teční investici a bude vypořádán v bu-
doucnosti. Pokud Vás toto téma zajímá,
přečtěte si článek „Deriváty v účetnic-
tví a daních podnikatelů”.

Znalecký posudek pro účely ocenění
majetku nebo podniku má velký vý-
znam i při nařízeném prodeji tohoto ma-
jetku nebo podniku. Vše k tomuto téma
najdete v článku „Povinné vyhotovení
znaleckého posudku v účetní praxi –
z oblasti insolvenčního a obdobného
práva”.

Hezké čtení!

Petra Pientková
odborná redaktorka a účetní
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V posledních letech se čím dál více
v účetnictví podnikatelů setkáváme s ná-
stroji, které se snaží podnikatelům pomoci
při eliminaci rizik – derivátové operace.
Jakkoli se jedná v posledním desetiletí
v České republice o více a více používa-
né finanční nástroje, přesto nelze říci, že
by jejich účetní aspekty a zejména daňo-
vé aspekty byly zcela vyjasněny. Cílem to-
hoto příspěvku je tedy nastínit základní
aspekty účtování a dále zdaňování deri-
vátových operací, jakož i popsat způsoby
vedení zajišťovacího účetnictví.

❯ Účetnictví podnikatelů je v současné
době v České republice řízeno několika
způsoby. Základním předpisem upravující
účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění p. p. (dále „ZoÚ”).
Dále je účetnictví upravováno vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění p. p., a dále je ří-
zeno i řadou Českých účetních standardů
(dále „ČÚS”) vydaných Ministerstvem fi-
nancí ČR. Pro oblast účtování derivátů je
to přímo ČÚS č. 9. Nicméně v souladu
s čl. 3 ČÚS č. 9 se přiměřeně použijí i po-
stupy účtování podle vyhlášky 501/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanove-
ní zákona i účetnictví pro účetní jednotky,

které jsou bankami a jinými finančními in-
stitucemi, ve znění pozdějších předpisů,
a dále i ČÚS pro finanční instituce.

❯ Zdaňování derivátů je v České republi-
ce řízeno zákonem č. 586/1992 Sb., ve zně-
ní p. p. Je nutné podotknout, že v důsledku
jeho častých novel je celá situace při jejich
zdaňování velmi nepřehledná a ze samot-
ného zákona jen velmi stěží zjistitelná. 

❯ V teoretické části si nejdříve nastíníme,
co se vlastně za pojmem derivát skrývá.
Jedná se o kontrakt, jehož hodnota závisí
(je derivována) na hodnotě podkladové-
ho aktiva. Finanční derivát je nástroj, který
je spojen se specifickým finančním nástro-
jem, indikátorem nebo komoditou a před-
stavuje obchodování s finančním rizikem,
a to prostřednictvím partnerů, kteří mají
na dané riziko opačný názor. S jakými dru-
hy derivátů se tedy můžeme v praxi set-
kat? Mohou to být buď: pevné termínové
operace typu = kontrakty typu „musí –
musí”, jedná se o forwardy, futures a swa-
py nebo opční termínové operace typu =
kontrakty typu „může – musí”, jedná se
o opce. Na názorném grafickém příkladu
si ukážeme základní členění derivátů:

Deriváty v účetnictví 
a daních podnikatelů

❯❯



Z pasiv – čistý kurzový zisk roste.
– při zhodnocení domácí měny klesají

výnosy z aktiv rychleji než náklady
z pasiv – čistý kurzový zisk klesá.

Příklad 2: 

Subjekt B má aktiva v cizí měně menší
než pasiva v cizí měně, např. aktiva
v cizí měně 20 000 Kč, pasiva v cizí mě-
ně 40 000 Kč vzniká tzv. krátká otevře-
ná pozice:
• Při znehodnocení domácí měny ros-

tou výnosy z aktiv pomaleji než ná-
klady z pasiv – čistý kurzový zisk klesá.

• Při zhodnocení domácí měny klesají
výnosy z aktiv pomaleji než náklady
z pasiv – čistý kurzový zisk roste.

❯ Tuto jistě rizikovou pozici lze řešit uza-
vřením devizové pozice. Taková situace
může nastat v případě, pokud subjekt má
sladěna devizová aktiva a devizová pasi-
va ze všech výše vyjmenovaných hledisek
a pak mu nehrozí žádné kurzové riziko.

❯ Vysvětlili jsme si tedy již podstavu deri-
vátů a jejich význam. Jak se nám jejich
existence zobrazí v účetnictví podnikatel-
ských subjektů? Pro účtování deriváto-
vých operací budeme v účetnictví podni-
katelů používat zejména následující účty:
účet 221 – Bankovní účty
účet 373 – Pohledávky a závazky z pev-

ných termínovaných operací 
účet 376.1 – Nakoupené nákupní opce
účet 376.2 – Nakoupené prodejní opce
účet 377.1 – Prodané nákupní opce
účet 377.2 – Prodané prodejní opce
účet 378 – Jiné pohledávky
účet 379 – Jiné závazky
účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění

majetku a závazků

účet 567 – Náklady z derivátových opera-
cí

účet 667 – Výnosy z derivátových operací
účet 75× – Podrozvahové pohledávky

z derivátových operací
účet 76× – Podrozvahové závazky z deri-

vátových operací
účet 799 – Evidenční účet podrozvahové

evidence

❯ V účetnictví podnikatelů v souvislosti
s existencí derivátových operací je nutné
u jednotlivých subjektů účtovat na pod-
rozvahových i rozvahových účtech, a to
od okamžiku jejich sjednání do okamžiku
posledního vypořádání, ukončení, uplat-
nění, prodeje nebo zpětného nákupu 
např. v okamžiku sjednání forwardu se vů-
bec neúčtuje na rozvahových účtech ale
pouze na účtech podrozvahových. 

❯ Z hlediska dalšího účtování a dále
z hlediska nutnosti jejich přeceňování
v souladu s § 27 ZoÚ k rozvážnému dni dá-
le členíme deriváty na dvě základní skupi-
ny a sice: zajišťovací deriváty a deriváty
k obchodování. Zatímco zajišťovací deri-
váty musí splňovat všechny následující
podmínky: identifikaci zajišťovaných polo-
žek, identifikaci zajišťovacích nástrojů,
přesné vymezení rizika, které je předmě-
tem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti
a její doložení, u derivátů k obchodování
se jedná se zbytkově deriváty, které ne-
splňují tvrdé požadavky kladené na zajiš-
ťovací deriváty. Člení se na
deriváty k obchodová-
ní na veřejném trhu
a deriváty k obcho-
dování ostatní. Dle
toho, o jaký deri-
vát se jedná, závisí
i způsob přecenění
derivátů k rozvážné-
mu dni. 
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Základní význam derivátů je pak mož-
né shrnout názorně dvěma grafy.

Vývoj ceny komodity PŘED sjednání deri-
vátu v čase t.

Vývoj ceny komodity PO sjednání derivá-
tu v čase t.

Situace společnosti, která svůj majetek
a závazky vykazuje v cizoměnových jed-
notkách je z hlediska pohybu kurzů u cizí
měny poměrně složitá. 

❯ V důsledku nesouladu devizových ak-
tiv a devizových pasiv v rozvaze vzniká
subjektu kurzové riziko a tzv. otevřená de-
vizová pozice – aktiva a pasiva v cizí mě-
ně nejsou vyrovnaná. Tuto situaci je mož-
né posuzovat ze tří hledisek:
1. z hlediska kvantitativního: (aktiva – po-

hledávka ve výši 1 mil EUR, pasiva zá-
vazek ve výši 0,5 mil EUR),

2. z hlediska doby splatnosti (aktiva pohle-
dávka 1 mil EUR splatná za 3 měsíce,
v pasivech je závazek stejné výše splat-
ný za 12 měsíců),

3. z hlediska typu a výše úročení (v akti-
vech je pohledávka ve stejné výši úro-
čena jinak jako v pasivech závazek stej-
né výše).

Otevřenou devizovou pozici
můžeme členit na dlouhou
a krátkou

❯ Danou situaci si ukážeme na názor-
ných příkladech:

Příklad 1: 

Subjekt A má aktiva v cizí měně vyšší
než pasiva v cizí měně, např. aktiva
v cizí měně 40 000 Kč, pasiva v cizí mě-
ně 20 000 Kč vzniká tzv. dlouhá otevře-
ná pozice:
– při znehodnocení domácí měny ros-

tou výnosy z aktiv rychleji než náklady.

Přehled přecenění derivátů k rozvážnému dni

❯❯

reklamka

Deriváty zajišťovací Konto: 373, 376, 377 Přecenění rozvažné: 414
pro budoucí peněžní toky
+ Podkladové aktivum či Pohledávka Přecenění rozvažné: 414

závazek zajištěný 
zajišťovacím derivátem Závazek

Deriváty k obchodování Konto: 373, 376, 377 Přecenění výsledkové: 567,
na veřejném trhu a existující 667
zajišťovací deriváty
Deriváty k obchodování Konto: 373, 376, 377 Přecenění rozvažné: 414
ostatní

a cenných papírů jsou plně daňově účin-
né. K této problematice se vyjádřilo i Mi-
nisterstvo financí ve svém stanovisku ze
dne 23. 5. 2005:„Oceňovací rozdíly z deri-
vátů sjednaných za účelem zajištění jsou
daňově uznatelné. Nepoužijí se ustanove-
ní o oceňovacích rozdílech vzniklých jinak
než koupí: § 23, odst. 3 písm. c) bod 4, § 25
odst. 1 písm. zh) tj. oceňovací rozdíll vznik-
lý jinak než koupí.”

❯ Způsoby účtování derivátových ope-
rací jsou definovány v § 52 a 53 vyhlášky
č. 500/2002 Sb., a to následujícím způso-
bem:

Způsob zařazení a posléze přeceňová-
ní derivátu k rozvahovému dni do značné
míry dále determinuje í způsob zdanění
tohoto přecenění derivátů (§ 23 odst. 9
ZDP):
„U poplatníků účtujících v soustavě po-
dvojného účetnictví se výsledek hospo-
daření neupravuje o oceňovací rozdíl ze
změny reálné hodnoty:
– u cenného papíru s výjimkou směnek
– u derivátů a části majetku a závazků za-

jištěného derivátem”.

❯ Z daného vyplývá, že jsou výsledkové
účetní změny reálné hodnoty derivátů



❯❯

❯❯
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„Změny reálné hodnoty derivátu, který za-
jišťuje reálnou hodnotu rozvahového akti-
va nebo závazku, se účtují jako finanční
náklad nebo finanční výnos. Změna reál-
né hodnoty zajištěného rozvahového akti-
va nebo závazku z titulu konkrétního rizika
se účtuje prostřednictvím účtů nákladů
a výnosů. Změny reálné hodnoty derivátu
zajišťujícího očekávané peněžní toky se
účtují prostřednictvím rozvahových účtů
v účtové skupině 41. Do nákladů nebo vý-
nosů jsou zaúčtovány ve stejných obdo-
bích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo
výnosy spojené se zajišťovanými položka-
mi.”

❯ Nicméně derivát se považuje za zajiš-
ťovací pouze tehdy, pokud splňuje násle-
dující podmínky:
a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah

zdokumentován,
b) zajištění je efektivní,
c) efektivita je spolehlivě měřitelná a prů-

běžně posuzovaná.

❯ Pro doložení zajišťovacích derivátů je
potřeba vést dokumentaci, ze které je
zřejmé zjišťování efektivnosti zajištění. Efek-
tivita se zjišťuje k následujícím datům:
1. k datu uzavření derivátu, tj. počátek za-

jišťovacího vztahu,
2. k datu řádné účetní závěrky,
3. v průběhu života derivátu (reporting)

dobrovolně.

❯ Obsah zajišťovací dokumentace rov-
něž není libovolný, vesměs je nutné, aby
dokumentace obsahovala: smlouvy, vý-
počet reálné hodnoty derivátů i zajištěné
položky, výpočet efektivity (nutný interval
80 – 125 %), podklady pro zaúčtování – je
nutná vazba na účetní doklady. Z dané-
ho je zřejmé, že podmínky pro existenci
zajišťovacího derivátu jsou velmi přísné,
v praxi se s nimi tudíž setkáváme mnohem
méně, než s deriváty k obchodování.

❯ Změny reálné hodnoty derivátů urče-
ných k obchodování, jimiž jsou deriváty,
které nesplňují výše uvedené přísné pod-
mínky zajišťovacích derivátů, jsou účtová-
ny jako finanční náklad nebo finanční vý-
nos.

❯ Dále je vyhláškou 500/2002 Sb., ve zně-
ní p. p., stanoveno, že i účetní jednotky,
které jsou podnikatelskými subjekty, mo-
hou při účtování derivátových operací
používat přiměřeně ustanovení vyhlášky
č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, pro účetní jednotky, které jsou banka-
mi a jinými finančními institucemi, ve zně-
ní pozdějších předpisů (např. § 6 vyhlášky
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů).

❯ V předchozích odstavcích již bylo vy-
světleno, co všechno a proč se stává de-
rivátem a nyní několik slov o komoditách,
se kterými se můžeme v praxi setkat, moh-
li bychom je zařadit mezi deriváty, a přes -
to deriváty nejsou. Jsou jimi zejména:

• Repo – obchody § 80 vyhlášky 501/2002
Sb. – poskytnutí finančních aktiv jiných
než hotovost za hotovost nebo jinou for-
mu úhrady se současným závazkem při-
jmout tato finanční aktiva k určitému
datu za částku rovnající se původní ho-
tovosti nebo jiné formě úhrady a úroku –
definice je obsažena v bývalém § 323a
odst. 1 (e) obchodního zákoníku – „repo
obchodem se rozumí prodej Finančních
nástrojů se současně sjednanou zpět-
nou koupí a koupě finančních nástrojů
se současně sjednaným zpětným pro-
dejem.”

• Smlouvy o nákupu, prodeji nájmu dlou-
hodobého hmotného a nehmotného
majetku a zásob s výjimkou komodit, 
se kterými se může obchodovat na ko-
moditních burzách, tj. zemědělské pro-
dukty, nerostné suroviny, drahé kovy,
energie, kdy dochází k finančnímu vy-
pořádání a neočekává se, že komodita
bude skutečně dodána.

• Smlouvy o nákupu a prodeji vlastních
akcií, které budou vypořádány jejich
dodáním.

• Pojistné smlouvy.

❯ A nyní již k jednotlivým konkrétním de-
rivátům:
Mezi nejstarší derivát (18. století – obchod
se surovou bavlnou) patří forward. Jedná
se o závazek kupujícího koupit předmětné
aktivum za předem stanovenou cenu.
V den uzavření kontraktu subjekty sjedna-
jí všechny náležitosti, tj. objem obchodu,
datum vypořádání a cenu – forwardový
kurz. Nelze s ním obchodovat na organi-
zovaném trhu, neboť kupní podmínky se
nemusí líbit novému kupujícímu, obchody

jsou uskutečňovány na trhu OTC (over
thecounter).

❯ Dalším derivátem je futures. Odstraňu-
je malou obchodovatelnost forwardu.
Jedná se vlastně o obchodovatelný for-
ward, kdy podmínky obchodu jsou již
standardizovány. Jsou obchodovány
pouze na burze (lot – 125 000 EUR, 62 500
GBP), a to pouze každou třetí středu
v březnu, červnu, září a prosinci. Opět ne-
existuje právo volby a obchod musí pro-
běhnout. V 95 % jsou vypořádány protipo-
zicí a dojde k vypořádání zisku nebo ztráty
– cĺearingová ústředna.

• Nyní jsme již vyzbrojeni dostatkem teore-
tických znalostí a zbývá přikročit k jejich
využití v praxi, tj. v účetnictví podnikatel-
ského subjektu. Opět si ukážeme tyto sku-
tečnosti na konkrétních příkladech z pra-
xe. Nejdříve si probereme účtování
forwardu:

Příklad 1: 

Účtování forwardu

Společnost uzavřela s bankou měnový
forward na nákup 50 000,00 EUR. For-
ward byl uzavřen na období 6 měsíců,
od 1. 8. 2010 do 31. 1. 2011, úroková
míra na domácí měnu je 5 % p. a. na
eurová depozita je 10 % p. a. K datu
1. 8. 2010 byl kurz ČNB 24,69 CZK/EUR
k rozvahovému dni je aktuální kurz
25,060 CZK/EUR a k datu vypořádání
byl stanoven kurz 1 EUR 26,00 Kč. Jed-
ná se o zajišťovací derivát.

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Zaúčtování do podrozvahy – závazek 

v okamžiku sjednání kontraktu 1 300 000 790 76×
2. K 31. 12. Zaúčtování přecenění derivátu 47 701,24 373 414
3. K 31 12. Přecenění podrozvahového závazku 47 701,24 799 76×
4. K 31. 1. Vypořádání forwardu – storno 

přecenění 47 701,24 414 373
5. K 31. 1. Nákup EUR za dohodnutý kurz 1 300 000 221 261

261 221
6. K 31. 1. Odúčtování závazku z podrozvahy 1 300 000 76× 790

Výpočet hodnoty forwardu bude ná-
sledující:
a) Výpočet forwardového kurzu: 24,69 ×

(1 + 0,05 × 180/360) / 1 + 0,1 × 180/360
= 24,102 CZK/EUR.

b) Reálná hodnota forwardu: (25,060 –
24,102) × 50 000/1 + 0,05 × 30/360 =
47 701,245 Kč.

c) Reálná hodnota forwardu k datu vypo-
řádání: (26 – 24,102) × 50 000/1 + 0,05 ×
× 0/360 = 94 900 Kč.

❯ Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že
společnost na sjednaném měnovém for-
wardu společnost vydělá 94 900 Kč, vzhle-
dem ke skutečnosti, že k datu vypořádání
je aktuální tržní kurz výhodnější (26,00
CZK/EUR) než ten, který si společnost sjed-
nala s bankou (24,102 CZK/EUR).

❯ Dalším příkladem derivátu, se kterým
se můžeme setkat, je otázka, zda sjednat

swapovou operaci. O co se vlastně v pra-
xi jedná? Swapy jsou členěny na tradiční
– výměna měn, úrokové a měnové swa-
py. Jedná se v podstatě o domluvenou
výměnu měny (aktiva) za předem stano-
vených podmínek. Obchodují se ve swa-
pových domech – specializované dceři-
né společnosti bank. Cenou swapů je
swapová sazba (jedná se o rozdíl mezi for-
wardovým spotovým kurzem). Alternati-
vou ke swapu je přijetí krátkodobého
úvěru. 

❯ Swapová operace má však většinou
výhodnější sazbu než úvěrová operace
a není nutné při přeměně depozita do
swapového aktiva hradit srážkovou daň
z úroků z depozit. Kde se tedy v praxi mů-
žeme s deriváty ve formě forwardu či swa-
pu setkat?
• Zajištění (hedging) – hedger nakupuje či

prodává devizu, aby uzavřel svou pozici.



❯❯



jádřit výrok s výhradou nebo záporný vý-
rok za situace, kdy účetní jednotka ne -
vypracovala zajišťovací dokumentaci.
V případě, že neexistují dostatečné infor-
mace, které by podpořily aplikaci zajišťo-
vacího účetnictví, potom může auditor
vydat výrok s výhradou, případně odmít-
nutí výroku. Při posouzení vnitřního kontrol-
ního systému účetní jednotky, vyjádření se
k nepřetržitému trvání účetní jednotky
a využití finanční analýzy podniku při for-
mulování výroku auditora je nutné vzít
v potaz i oblast derivátových operací,
které jsou zatím určitou „popelkou” audi-
torské práce. 

Ing. Lenka Kruntorádová MBA

b) Nebude účtován pouze účetní případ
č. 3 a 4. a bude účtováno:

• Rovněž u opcí je nutné k rozvahovému
dni provést v souladu s § 27 ZoÚ přece-
nění opcí na reálnou cenu. Jak bude
postupovat společnost mající v rozvaze
tento druh derivátu, si opět ukážeme na
názorném příkladu včetně jeho zaúčto-
vání:

Příklad 5: 

Přecenění opcí na reálnou hodnotu

Společnost ABC, s. r. o., nakoupila ná-
kupní (A) a prodejní opci (B), obě za 
10 000, 00 Kč. K rozvahovému dni tržní
hodnota nákupní opce (A) klesla na 
8 000,00 Kč, u prodejní opce B se tržní
hodnota zvýšila na 11 000 Kč.

Výsledek hospodaření z dané
operace – daňová ztráta
ve výši 1 000,00 Kč.

Názor auditora na praktický dopad do
jeho práce a potažmo i do jím vedeného
auditorského spisu, tolik v současné době
diskutovaného. Při formulování názoru 
auditora na auditovanou účetní závěrku
společnosti auditor vychází z údajů fi-
nančního i manažerského účetnictví audi-
tované společnosti a dále z uzavřených
smluv. Hlavním problémem v oblasti účto-
vání derivátových operací je právě ab-
sence smluv, které derivátové operace
potvrzují a dále neexistence zajišťovací
dokumentace. V souladu s IAPS 1012 Au-
dit finančních derivátů může auditor vy-
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• Spekulace – spekulant pracuje s očeká-
váním – s budoucím vývojem kurzu.

• Arbitráž – zisků je dosahováno na zákla-
dě předem známých kurzů a úrokových
sazeb.

❯ Postup při rozhodování společnosti zda
využít úvěr či swap si opět ukážeme na
příkladu:

Příklad 2: 

Rozhodování společnosti, 
zda použít úvěr či swap

Česká firma chce financovat investice
v zahraničí a potřebuje úvěr ve výši
5 mil. GBP, naopak britská firma chce
investovat v ČR a potřebuje úvěr ve 
výši 150 mil. Kč. Aktuální kurz je
30 CZK/GBP. Firmy mají dvě možnosti:
• Vezmou si úvěry v cizích měnách
• Vezmou si úvěry v domácí měně

a sjednají si měnový swap
Úrokové sazby: úvěr v CZK úvěr v GBP
Česká firma 4,0 % 4,6 %
Britská firma 4,3 % 4,2 %
Swap CZK 5,0 %
Swap GBP 5,5 %
Česká firma: úrok 4,6 %, swap (4 – 5 +
5,5 = 4,5 %) – česká firma ušetří ročně
0,1 %.
Britská firma: úrok 4,3 %, swap (4,2 + 5 –
5,5 = 3,7 %) – britská firma ušetří ročně
0,6 %.

❯ Dalším druhem derivátu, se kterým se
můžete setkat, jsou opce. Jedná se o prá-
vo, které, pokud jej vlastním, mě opravňu-
je ke koupi (opce na koupi / popř. k pro-
deji / opce na prodej) určitého aktiva
v budoucnosti za dnes stanovenou cenu.
Existuje zde právo volby, tak dle vývoje
cen se rozhodnu, zda opci uplatním či ni-
koliv. Př. Vypsáním kupní opce na budou-
cí úrodu si farmář zajistí příznivou cenu
a naopak, bude-li chtít prodat určité
množství obilí za předem sjednanou cenu,
zakoupí si prodejní opci.

❯ V účetnictví podnikatelů existují dva
speciální účty pro opce:
376 – Nákupní opce
377 – Prodejní opce 

Příklad 3: 

Účtování o opcích k nákupu

Společnost uzavírá smlouvu o koupi
cenných papírů (CP) za cenu 100 s od-
kládací podmínkou – právem, zda kou-
pí či ne. Za právo opce je sjednána
úplata ve výši 10. Právo uplatnění volby
nákupu CP za dohodnutou cenu 100 se
uskuteční například 31. 3. 2010. Po 14
měsících byly CP prodány za 120.

Nákupní opce však nemusí být realizo-
vána a potom bude účtování prove-
deno v účetnictví podnikatele násle-
dujícím způsobem:

S dalším derivátem, se kterým se může-
te v účetnictví podnikatelů setkat, jsou
opce k prodeji.

Příklad 4: 

Účtování o opcích k prodeji

Sjednání opce na nákup cenných pa-
pírů za částku 10 000,00 Kč mezi spo-
lečností K (kupuje opci) a společností P
(prodává opci). Právo opce u společ-
nosti K a) nebylo využito, b) bylo využi-
to a K akcie od P kupuje.

Účtování u P:
a)

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Zaúčtování do podrozvahy 100 799 76×
2. Pořízení opce na nákup CP 10 376 221
3. Opce byla realizována a CP koupeny 100 251 221
4. Odúčtování závazku z podrozvahy 100 76× 799 
5. Úbytek CP v ceně pořízení 100 561 251
6. Promítnutí opčního práva do nákladů 10 568 376
7. Tržba z prodeje CP 120 378 661

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Zaúčtování do podrozvahy 1 000 75× 799
2. Prodej opce 10 221 377
3. Nevyužití opce 10 377 667
4. Odúčtování pohledávky z podrozvahy 1 000 799 75×

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Prodej CP 1 000 378 661
2. Úbytek CP v PC ××× 561 061
3. Zúčtování opční prémie 10 377 667
4. Odúčtování pohledávky z podrozvahy 1000 799 75×

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Zaúčtování do podrozvahy 100 799 76×
2. Pořízení nákupní opce 10 376 221
3. Nákupní opce nebyla realizována 10 567 376
4. Odúčtování závazku z podrozvahy 100 76× 799

reklamka

Č. Účetní případ Částka MD DAL
1. Pořízení nákupní opce 10 000,00 376AE 221
2. Pořízení prodejní opce 10 000,00 377AE 221
3. Snížení reálné hodnoty A 2 000,00 567 376 AE
4. Zvýšení reálné hodnoty B 1 000,00 376 AE 667

reklamka

BONUS
Přehled změn v zákoně o DPH 

si ZDARMA stáhněte ze 
Zákaznického portálu 24 

(složka „Ke stažení”)

❯❯

❯❯
❯❯
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Tímto článkem pokračujeme v seriálu
o znaleckých posudcích pro účely oce-
nění v účetní praxi. V předcházejících
článcích jsme si již uvedli např. situace,
kdy se o znaleckém posudku zmiňují účet-
ní předpisy nebo kdy povinnost vyhotovit
znalecký posudek předepisuje obchodní
zákoník (č. 513/1991 Sb.), zákon o přemě-
nách obchodních společností a družstev
(č. 125/2008 Sb.) anebo zákon o kolektiv-
ním investování (č. 189/2004 Sb.). 

❯ V dnešním díle se budeme zbývat pří-
pady, při nichž obecně vzato dochází
k vynucenému prodeji majetku, to zna-
mená k jeho nevyhnutelnému zpeněžení
např. v rámci insolvenčního řízení nebo
při dražbě. Cílem těchto řízení je, aby by-
lo dosaženo práva oprávněných na plně-
ní od povinných, pokud k tomu nedošlo
standardní cestou. Při tom je třeba dbát
toho, aby oprávnění nebyli poškozeni tím,
že by byl zpeněžovaný majetek prodán
za cenu výrazně nižší, než je jeho tržní hod-
nota. Proto zákon zpravidla požaduje vy-
pracování nezávislého ocenění zpeněžo-
vaného majetku znalcem neboli odhad
ceny, za kterou by mohl být na trhu pro-
dán a následně mohlo být plněno opráv-
něným (k uspokojení jejich nároků). 

VYUŽITÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

❯ Znalecké posudky týkající se oceňová-
ní (zejména věcí nemovitých, movitých
a podniků) zpracovávají znalci k tomu pří-
slušní (tzn. z oboru ekonomika, odvětví ce-
ny a odhady). Výsledky ocenění v těchto
znaleckých posudcích samozřejmě souvi-
sí s účetnictvím. Účetnictví je i v těchto pří-
padech důležitým zdrojem dat pro znal-
ce, zejména co se ocenění podniku týče.
Výsledek ocenění majetku nebo podniku
se ale do účetnictví nepromítá ve smyslu
přecenění aktiv ani jím nemusí být přesně
oceněna pohledávka spolu s příslušným
výnosem při jejich prodeji. Ocenění dle
znaleckého posudku pouze určuje, v jaké
výši může pohledávka s příslušným výno-
sem při prodeji oceňovaného a zpeněžo-
vaného majetku vzniknout (popř., v jaké
výši budou následně uhrazeny závazky).
V dnešním díle si tedy představíme, pro ja-
ké účely požaduje znalecký posudek:
– zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-

sobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále také
„InsZ”),

– zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných draž-
bách, ve znění pozdějších předpisů (dá-
le také „ZVD”),

– zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo ome-
zení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění
pozdějších předpisů (dále také „ZoV”) a

– zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
také „OSŘ”).

ZNALECKÝ POSUDEK A INSOLVENČNÍ
ZÁKON

❯ Hned na úvod uvedu jednu legislativní
zajímavost. Insolvenční zákon totiž relativ-
ně často místo obvyklé povinnosti vyhoto-
vení znaleckého posudku uvádí povinnost
ocenění znalcem, které ale pochopitelně
nemůže být provedeno jinak, než ve zna-
leckém posudku podle zákona č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů. 

❯ Ačkoliv znalec není účastníkem insol-
venčního řízení, může být insolvenčním
soudem ustanoven v rámci jeho dohleda-
cí činnosti podle § 10 a 11 InsZ. Dojde-li
k tomu a znalec je povinen vypracovat
znalecký posudek za účelem ocenění
majetkové podstaty nebo její části, po-
tom je pohledávka znalce z titulu náhrady
hotových výdajů (např. poštovného) a je-
ho odměny (znalečného) pohledávkou
za majetkovou podstatou podle § 168
odst. 2 písm. d) InsZ, pokud vznikla po roz-
hodnutí o úpadku (to musí následovat
bez zbytečného odkladu po podání insol-
venčního návrhu, nejdéle do 15 dnů – viz
§ 134 InsZ). Pro tyto pohledávky platí, že se
uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhod-
nutí o úpadku. 

a) Ocenění položek v soupisu majetkové
podstaty znalcem

❯ Soupis majetkové podstaty je podle
§ 217 InsZ listinou, do níž se zapisuje maje-
tek dlužníka náležející do majetkové pod-
staty (pojem, rozsah a obsah majetkové
podstaty upravuje § 205 až 208 InsZ). Sou-
pis provádí a soustavně doplňuje insol-
venční správce v průběhu insolvenčního
řízení, a to podle pokynů insolvenčního
soudu a za součinnosti věřitelského výbo-
ru, který je schůzí věřitelů ustanoven, je-li
přihlášených věřitelů více než 50 (viz § 56
odst. 1 InsZ). Působnost věřitelského výbo-
ru upravuje § 56 a násl. InsZ.

❯ Položky soupisu majetkové podstaty
oceňuje insolvenční správce, při čemž
vychází z údajů v účetnictví nebo daňové

evidence a z dalších dostupných informa-
cí. Toto ocenění se nepromítá do účetnic-
tví dlužníka (dle § 219 odst. 1 InsZ). Oce-
nění však může být provedeno i znalcem,
jestliže to věřitelský výbor požaduje a fi-
nančně zajistí, jak uvádí § 219 odst. 2 InsZ. 

❯ Insolvenční správce může ocenění ob-
tížně ocenitelného majetku zadat znalci,
a to bez žádosti věřitelského výboru, ale
jen tehdy, kdy lze důvodně předpoklá-
dat, že náklady na ocenění majetku znal-
cem nebudou vyšší než přínos pro majet-
kovou podstatu získaný tímto způsobem
jeho ocenění (viz § 219 odst. 3 InsZ). 

❯ Existují ale i případy, kdy je znalecké
ocenění zpeněžovaného majetku vyža-
dováno vždy (dle § 219 odst. 4 InsZ). Pri-
márně se jedná o ocenění hodnoty zajiš-
tění, bylo-li uplatněno právo na uspokojení
přihlášené pohledávky ze zajištění (zajiště-
ná pohledávka), jelikož zajištění věřitelé
jsou uspokojováni z výtěžku zpeněžení
majetku, jímž byla jejich pohledávka za -
jištěna (viz § 166 a 167 InsZ). Je-li potom
znaleckým posudkem oceněna hodnota
zajištění na částku nižší, než kolik činila vý-
še zajištěné pohledávky, je rozdíl do výše
přihlášené pohledávky považován za po-
hledávku nezajištěnou (dle § 167
odst. 2(3) InsZ). 

❯ Druhým případem je zpeněžení majet-
kové podstaty, resp. podniku dlužníka ne-
bo jeho části jedinou smlouvou podle
§ 290 až 292 InsZ, při tom se použijí ustano-
vení o smlouvě o prodeji podniku podle
§ 476 až 488a zákona č. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů. Tuto smlouvu může insolvenční správ-
ce uzavřít jen, jestliže s tím souhlasil
insolvenční soud a věřitelský výbor. I zde
ovšem platí, že náklady na ocenění znal-
cem nesmí být vyšší než přínos pro majet-
kovou podstatu.

❯ Oceňuje-li znalec položky majetkové
podstaty v souvislosti s výše uvedenými pří-
pady, potom musí zjistit (odhadnout) cenu
obvyklou daného majetku (nebo pod -
niku) definovanou v § 2 odst. 1 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění po-
zdějších předpisů (dále také „ZOM”)1. Tu
lze ztotožnit s tržní hodnotou vymezenou
Mezinárodními oceňovacími standardy. 

Povinné vyhotovení znaleckého posudku 
v účetní praxi – z oblasti insolvenčního 

a obdobného práva

1 Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, kte-
ré mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se ro-
zumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo
službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

❯❯
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Důležité je také to, že ocenění znal-
cem podle § 219 odst. 1 až 4 se neprove-
de, pokud insolvenční soud rozhodl o ře-
šení úpadku dlužníka reorganizací (viz
dále), jak uvádí § 219 odst. 5 InsZ.

b) Znalec na ocenění při reorganizaci

❯ Insolvenční zákon požaduje vypraco-
vání znaleckého posudku v situaci, kdy je
třeba klást dostatečný důraz na ochranu
práva dlužníkových věřitelů na co nejvyš-
ší a zásadně poměrné uspokojení. Tímto
případem je způsob řešení úpadku dlužní-
ka reorganizací2, jejíž podmínky a průběh
je upraven v ustanoveních § 316 až 364
InsZ. Než se budeme zabývat posláním
znaleckého posudku při reorganizaci,
zmiňme nejprve podmínky, které je nutné
k tomu splnit.

❯ Reorganizace je přípustná pro dlužní-
ky, jejichž úpadek (nebo hrozící úpadek)
by měl významný dopad na věřitele včet-
ně státu a zaměstnanců (tj. jsou brány
v úvahu sociální, fiskální a hospodářské
důsledky takového úpadku). Proto může
být reorganizace jako způsob řešení
úpadku (nebo hrozícího úpadku) dlužníka
povolena u podniku podnikatele, který
není v likvidaci a jehož celkový obrat [dle
§ 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění po-
zdějších předpisů3] za poslední účetní ob-
dobí předcházející insolvenčnímu návrhu
dosáhl alespoň částky 100 mil. Kč nebo
zaměstnával-li nejméně 100 zaměstnanců
v pracovním poměru (viz § 316 odst. 2 až
4 InsZ). 

❯ Povolení reorganizace se ale může
vztahovat i na dlužníky, kteří vykázali nižší
obrat než 100 mil. Kč nebo zaměstnávali
méně než 100 zaměstnanců, jestliže spolu
s insolvenčním návrhem nebo nejpozději
do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku před-
ložili insolvenčnímu soudu reorganizační
plán přijatý alespoň polovinou všech zajiš-
těných a nezajištěných věřitelů (počíta-
nou podle výše jejich pohledávek), jak
uvádí ustanovení § 316 odst. 5 InsZ.

❯ Pokud nepodal insolvenční návrh dluž-
ník ale věřitel a úpadek byl insolvenčním
soudem osvědčen, resp. bylo o něm roz-
hodnuto, potom insolvenční soud rozhod-
ne o způsobu řešení úpadku samostatným
rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po
rozhodnutí o úpadku, avšak nejdříve po
skončení schůze věřitelů svolané rozhod-
nutím o úpadku, na které se o vhodnosti
navrhovaného způsobu řešení úpadku vy-
jadřuje insolvenční správce. Rozhodnutí
o řešení úpadku však může přijmout

i schůze věřitelů, které insolvenční soud
potvrdí za podmínek uvedených v § 149
odst. 1 a 3, a § 150 až 152 InsZ.

❯ A nyní k samotnému znaleckému po-
sudku. Insolvenční soud společně s roz-
hodnutím o povolení reorganizace spojí
i rozhodnutí o ustanovení znalce za úče-
lem ocenění majetkové podstaty dlužní-
ka a uloží znalci písemné vypracování
znaleckého posudku. Častějším pří-
padem je ale určení osoby
znalce již samotnou schůzí vě-
řitelů, která přijímá usnesení
o řešení úpadku dlužníka re-
organizací a insolvenční
soud opět rozhodne podle
tohoto jejího usnesení. Pro-
cesní podmínkou je, aby usne-
sení schůze věřitelů o určení oso-
by znalce bylo přijato hlasováním
nejméně 2/3 všech přítomných věřitelů
(počítáno podle výše pohledávek) z věři-
telů přihlášených ke dni předcházejícímu
konání schůze věřitelů (viz § 153 InsZ).

❯ Insolvenční soudy v souvislosti s ustano-
vením znalce pro účely ocenění při reor-
ganizace často ukládají znalci přímo
i použití výnosové metody ocenění, což je
vzhledem k pokračující činnosti podniku
dlužníka a smyslu reorganizace i nej-
vhodnější způsob ocenění. Úkolem znalce
je současně také obvykle ocenění majet-
kové podstaty v případě, že by byl úpa-
dek řešen konkurzem, aby bylo možné
porovnat výsledné efekty obou možných
způsobů řešení úpadku, resp. vyčíslit a po-
rovnat procento poměrného uspokojení
věřitelů u obou možných způsobů řešení
úpadku. Naopak přímo insolvenční zákon
ve svém ustanovení § 155 odst. 1 ukládá
oddělené ocenění těch částí majetkové
podstaty, ke kterým je uplatněno právo
na uspokojení věřitele ze zajištění.

❯ Přestože je objednatelem znaleckého
posudku insolvenční soud, kterému je zna-
lecký posudek také předkládán, odměna
znalce je smluvní (tzn. za úkon mimo říze-
ní dle § 29 vyhlášky č. 37/1967 Sb., prová-
děcí zákon o znalcích č. 36/1967 Sb.)
a schvaluje ji věřitelský výbor (není-li jím
schválena do 15 dnů od ustanovení znal-
ce insolvenčním soudem, je schvalována
insolvenčním soudem), jak uvádí ustano-

vení § 154 InsZ. Odměna znalce je hraze-
na z majetkové podstaty dlužníka, kam
také její polovinu hradí společně, nerozdíl-
ně a bez zbytečného odkladu zajištění
věřitelé dle § 157 odst. 1 InsZ. 

❯ Insolvenční soud svolá za účelem pro-
jednání a schválení znaleckého posudku
schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce,
přitom znalecký posudek musí být zveřej-

něn v insolvenčním rejstříku nejpo-
zději 15 dnů přede dnem konání

této schůze (viz § 155 odst. 2
InsZ). Schůze věřitelů znalec-
ký posudek schválí stejně, ja-
ko určila osobu znalce, tj. ne-
jméně 2/3 všech přítomných

věřitelů z věřitelů přihlášených
ke dni předcházejícímu konání

schůze věřitelů. Schválí-li schůze
věřitelů znalecký posudek, vydá in-

solvenční soud rozhodnutí o ceně majet-
kové podstaty, pod kterou ji může insol-
venční správce zpeněžit (prodat) jen se
souhlasem věřitelů. Pokud schůze věřitelů
znalecký posudek ne schválí, může při-
jmout usnesení o určení jiného znalce
a celý proces se bude opakovat (viz usta-
novení § 155 odst. 3 a 4 a 156 InsZ).

❯ Ocenění znalcem při řešení úpadku
dlužníka reorganizací má také další dů-
sledky, např. na reorganizační plán podle
ustanovení § 349 odst. 1 InsZ, které se týká
spravedlnosti reorganizačního plánu ke
skupině zajištěných věřitelů, která ho ne-
přijala, nebo na pohledávky věřitelů
z úvěrového financování podle § 357 InsZ. 

c) Znalec na ocenění při konkurzu

❯ Rozhodne-li insolvenční soud o úpadku
dlužníka a nerozhodne zároveň o prohlá-
šení konkurzu (tj. kdy je přípustná reorga-
nizace nebo kdy podal insolvenční návrh
věřitel), musí toto rozhodnutí obsahovat
mimo jiné i místo a termín konání schůze
věřitelů. Ta se musí konat nejpozději do 3
měsíců od rozhodnutí o úpadku [viz
§ § 136 odst. 2 písm. g) a § 137 odst. 1
InsZ]. Schůze věřitelů může přijmout usne-
sení o způsobu řešení úpadku dlužníka,
a pokud jím je konkurz, může také při-
jmout usnesení, kterým doporučuje zpe-
něžení majetkové podstaty jedinou
smlouvou podle § 290 InsZ (viz § 150, § 151

Naleznete na něm:
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• Právní předpisy
• Důležité vzory a formuláře 
• Vybrané dotazy a odpovědi
• Archiv ročníků 2010, 2011, 2012.
• Bonus Přehled změn v zákoně o DPH 2013
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2 Dle § 316 odst. 1 InsZ se reorganizací rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřite-
lů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření toho-
to podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plně-
ní ze strany věřitelů.

3 To znamená roční úhrn čistého obratu, kterým je pro účely zákona o účetnictví výše výnosů sní-
žená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vy-
násobená dvanácti. Nejedná se tedy o obrat definovaný v § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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a § 153 odst. 1 InsZ). Následně insolvenční
soud rozhodne o způsobu řešení úpadku
konkurzem v souladu s usnesením schůze
věřitelů (nevylučuje-li to § 152 InsZ), se kte-
rým spojí rozhodnutí o ustanovení znalce
za účelem ocenění majetkové podstaty
a uloží znalci písemné vypracování zna-
leckého posudku. V této souvislosti se
použijí obdobným způsobem ustanovení
§ 154 až 157 InsZ, která byla zmiňována již
výše u reorganizace.

d) Vliv ocenění na účetnictví

❯ Jak již bylo uvedeno, ocenění položek
majetkové podstaty provedeného zna-
leckým posudkem se nepromítá do účet-
nictví dlužníka (dle § 219 odst. 1 InsZ). Ve-
dení účetnictví v insolvenčním řízení je
podle ustanovení § 228 písm. j) InsZ na -
kládáním s majetkovou podstatou, které
může od zápisu majetku do soupisu ma-
jetkové podstaty činit pouze osoba s dis-
pozičními oprávněními, a to buď dlužník
nebo insolvenční správce dle § 217
a § 229 odst. 3 InsZ (ve smyslu zajištění ve-
dení účetnictví, těžko si lze představit, že
by insolvenční správce sám účtoval). Pak-
liže je tedy majetek nebo podnik (anebo
jejich část) zpeněžován ve výši ocenění
znaleckým posudkem, potom se v této
výši ocení pohledávka spolu s výnosem
účetní jednotky v úpadku za kupujícím.
Toto ocenění může mít dále vliv např. na
výši daňových povinností nebo odměn in-
solvenčnímu správci, o kterých účetní jed-
notka v úpadku samozřejmě také účtuje
(jako o nákladech). 

Příklad: 

Banka v insolvenčním řízení přihlásila
pohledávku vůči dlužníku z titulu ne -
uhrazeného úvěru ve výši 15 mil. Kč, kte-
rá byla zajištěna zástavním právem
k výrobní hale a skladu dlužníka (zůstat-
ková cena činila 20 mil. Kč, pořizovací
cena 30 mil. Kč). Úpadek dlužníka bude
řešen konkurzem. Znalec ve znaleckém
posudku odhadl tržní hodnotu nemovi-
tostí (zajištění pohledávky) na částku
10 mil. Kč a insolvenční správce dostal
nejlepší nabídku na odkup nemovitostí
ve výši 9,5 mil. Kč, kterou realizoval. Ná-
klady na správu a zpeněžení nemovi-
tostí a odměnu insolvenční správce vy-
číslil v souladu s vyhláškou č. 313/2007
Sb., o odměně insolvenč ního správce,
o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitel-
ského výboru a o náhradách jejich nut-
ných výdajů, na částku 0,8 mil. Kč. Ex-
terní účetní dlužníka výše uvedené
účetní případy zaúčtuje následovně:

021 – Stavby
081 – Oprávky ke stavbám
221 – Účty v bankách
231 – Krátkodobé bankovní úvěry
378 – Jiné pohledávky
518 – Ostatní služby
541 – Zůstatková cena prodaného majet-

ku
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého ma-

jetku

ZNALECKÝ POSUDEK A ZÁKON
O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

❯ Dražbou je podle § 2 písm. a) ZVD „ve-
řejné jednání, jehož účelem je přechod
vlastnického nebo jiného práva k před-
mětu dražby, konané na základě návrhu
navrhovatele, při němž se licitátor obrací
na předem neurčený okruh osob přítom-
ných na předem určeném místě, nebo
v prostředí veřejné datové sítě na určené
adrese, s výzvou k podávání nabídek,
a při němž na osobu, která za stanove-
ných podmínek učiní nejvyšší nabídku,
přejde příklepem licitátora vlastnictví ne-
bo jiné právo k předmětu dražby, nebo
totéž veřejné jednání, které bylo licitáto-
rem ukončeno z důvodu, že nebylo uči-
něno ani nejnižší podání”.

❯ Pokud je předmětem dražby nemovi-
tost, podnik (viz § 5 obchodního záko -
níku), jeho organizační složka (viz § 7 
obchodního zákoníku) nebo věc
prohlášená za kulturní památku
podle zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů,
musí být jejich cena zjištěna
znaleckým posudkem, jak
předepisuje § 13 odst. 1 ZVD. 

❯ Znalec v té souvislosti od-
hadne i závady, které v důsledku pře-
chodu vlastnictví nezaniknou, a upraví pří-
slušným způsobem ocenění předmětu
dražby. Přestože ZVD přímo neuvádí po-
žadavek na zjištění ceny obvyklé (tržní
hodnoty), lze to z jeho ustanovení § 13
odst. 1 dovodit, neboť dražebník je povi-
nen zajistit ocenění předmětu dražby
v místě a čase obvyklé. Důležitou povin-
nost obsahuje ustanovení § 13 odst. 2
ZVD, tj. povinnost osoby, která má před-
mět dražby v držení, aby po předchozí vý-
zvě, v době určené v této výzvě, umožni-
la provedení ocenění spolu s prohlídkou
předmětu dražby. Neučiní-li tak, připouští
ZDV v § 13 odst. 3 provedení ocenění jen
na základě dostupných údajů, které má
dražebník k dispozici. Ocenění předmětu
dražby nesmí být v den konání dražby
starší než 6 měsíců (viz § 13 odst. 1 ZVD).

Č. Účetní případ Částka v Kč MD DAL
1. Prodej výrobní haly a skladu (bez DPH) 9,5 mil. 378 641
2. Odepsání výrobní haly a skladu z titulu prodeje 20 mil. 541 081
3. Vyřazení výrobní haly a skladu z evidence 30 mil. 081 021
4. Inkaso pohledávky z prodeje nemovitostí 9,5 mil. 221 378
5. Výplata výtěžku zpeněžení nemovitostí věřiteli 

sníženého o související náklady (9,5 mil. – 0,8 mil.) 8,7 mil 231 221
6. Úhrada nákladů insolvenčnímu správci 0,8 mil. 518 221

Doplňme ještě, že celé ustanovení § 13
ZVD nešťastně používá spojení „odhad
ceny”, a to i ve spojení s případy, kdy vy-
žaduje znalecký posudek (viz výše). V ná-
vaznosti na úvodní článek tohoto seriálu,
tj. rozdíl mezi znalcem (znaleckým posud-
kem) a odhadcem („odhadem”), je
vhodné uvést, že v ostatních případech,
v nichž ZVD nevyžaduje ocenění znalec-
kým posudkem, je proto třeba onoho od-
hadu ceny, který postačuje od odhadce.
Jedná se především o odhad ceny věcí
movitých, nejčastěji automobily, stroje 
nebo zařízení.

ZNALECKÝ POSUDEK A ZÁKON
O VYVLASTNĚNÍ

❯ Vyvlastněním se dle § 2 písm. a) ZoV ro-
zumí „odnětí nebo omezení vlastnického
práva nebo práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu k pozemku nebo ke stavbě
pro dosažení účelu vyvlastnění stanove-
ného zvláštním zákonem”. ZoV upravuje
kromě samotného vyvlastnění také po-
skytnutí náhrady za vyvlastnění. Ustanove-
ní § 20 ZoV se přímo zabývá znaleckým
posudkem. 

❯ Odstavec první uvádí, že náhrada za
vyvlastnění se stanoví na základě znalec-
kého posudku vyhotoveného na žádost
vyvlastňovaného nebo vyvlastnitele, sou-

hlasil-li s tím vyvlastňovaný. Pokud k to-
mu nedojde, je náhrada za vy-

vlastnění stanovena znaleckým
posudkem, který vyhotoví zna-
lec ustanovený vyvlastňova-
cím úřadem (obecní úřad
nebo magistrát dle § 15
ZoV). V tomto případě je vy-

vlastňovaný a každý, kdo po-
zemek nebo stavbu užívá, po-

vinen umožnit ustanovenému
znalci prohlídku pozemku nebo stav-

by potřebnou k vypracování znaleckého
posudku. Dobu prohlídky musí znalec pro-
kazatelně oznámit alespoň 3 týdny pře-
dem (viz § 20 odst. 2 ZoV). Jestliže ale vy-
vlastňovaný prohlídku neumožní, bude
znalecký posudek vypracován na zákla-
dě údajů opatřených jinak a vyvlastňova-
ný nebude moci proti takovému ocenění
ve znaleckém posudku vznášet námitky
(viz § 20 odst. 3 ZoV). Náklady za vyhoto-
vení znaleckého posudku hradí vyvlastni-
tel dle § 20 odst. 4 ZoV.

❯ Náhrada za vyvlastnění náleží vyvlast-
ňovanému ve výši ceny obvyklé dle § 2
odst. 1 ZOM (jedná-li se o odnětí vlastnic-
kého práva k pozemku nebo stavbě vč.
příslušenství) nebo ve výši ceny práva od-
povídajícího věcnému břemenu dle § 18
ZOM (jedná-li se o omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě zřízením
věcného břemene nebo o odnětí či ome-
zení práva odpovídajícímu věcnému bře-
menu), jak uvádí § 10 odst. 1 ZoV.

❯ Jestliže se náhrada za vyvlastnění sta-
noví na základě ocenění, provede znalec
ocenění také podle oceňovacího předpi-
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su (tj. ZOM a jeho prováděcí vyhlášky
účinným v době rozhodování o vyvlastně-
ní). Zjistí-li se, že ceny obvyklá pozemku
nebo stavby by byla nižší než administra-
tivní cena (tzn. cena podle oceňovacího
předpisu), náleží náhrada ve výši adminis-
trativní ceny (dle § 10 odst. 4 ZoV). Další
podmínky pro ocenění uvádí odstavec 5
téhož ustanovení.

ZNALECKÝ POSUDEK PŘI VÝKONU
ROZHODNUTÍ V OBČANSKÉM SOUDNÍM
ŘÍZENÍ

❯ V občanském soudním řízení soudy
projednávají a rozhodují spory a jiné práv-
ní věci a provádějí výkon těch rozhodnu-
tí, která nebyla splněna dobrovolně,
a které vyplývají z občanskoprávních,
pracovních, rodinných a z obchodních
vztahů (viz § 2 a § 7 OSŘ). Jestliže povinný
dobrovolně nesplnil, co mu ukládalo vy-
konatelné rozhodnutí, může oprávněný
podat návrh na soudní výkon rozhodnutí
podle § 251 a násl. OSŘ, o němž soud roz-
hodne vždy usnesením (viz § 254 odst. 1
OSŘ). Výkon rozhodnutí, který ukládá za-
placení peněžité částky, lze provést mimo
jiné prodejem movitých věcí a nemovitos-
tí a postižením podniku (viz § 258 odst. 1
OSŘ). 

❯ Nabylo-li usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí prodejem movitých věcí práv-
ní moci, odhadne soud věci nebo soubo-
ry věcí určené ke zpeněžení (až na taxa-
tivně uvedené výjimky), přičemž tento
odhad není soudním rozhodnutím. Soud

přibere znalce, pokud je odhad provede-
ný vykonavatelem při sepsání věci nepo-
stačující (viz § 328 odst. 1 a 2 OSŘ). Se-
psané věci se prodají v dražbě podle
§ 328b odst. 1 OSŘ. Asi si lze těžko před-
stavit, jak soudní úředníci bez patřičné od-
bornosti a zkušeností v oceňování odha-
dují hodnotu některých movitých věcí,
proto je zde ustanovení znalce na oceně-
ní víc než vhodné (i zde však nelze opo-
minout porovnání nákladů na znalecký
posudek a výši ocenění, resp. přínos ze
zpeněžení).

❯ Nabylo-li usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí prodejem nemovitostí právní
moci, soud ustanoví znalce, kterému ulo-
ží, aby nemovitost včetně jejího příslušen-
ství ocenil cenou obvyklou (viz § 336
odst. 1 OSŘ a § 2 odst. 1 ZOM), při tom je
rozhodující stav v době zahájení řízení. Po-
vinný, popř. další osoby, jsou opět povinni
umožnit prohlídku nemovitosti, jestliže tak
neučiní a bez prohlídky není možné cenu
určit, zjedná soud do nemovitosti přístup.
Na základě výsledku ocenění znalce
soud určí výslednou cenu nemovitosti
včetně příslušenství, které se výkon týká
(viz § 336a odst. 1 písm. c) OSŘ). Výkon
rozhodnutí se i v tomto případě provede
dražbou, jak předepisuje § 336b odst. 1
OSŘ. 

❯ Při výkonu rozhodnutí prodejem zásta-
vy lze zajištěnou pohledávku uspokojit
prodejem zejména zastavených věcí
a postupuje se při tom obdobně, jak bylo
uvedeno výše (viz § 258 odst. 3 a § 338a
OSŘ).

V případě, že je výkonem rozhodnutí
postižen podnik ustanoví soud jeho správ-
ce dle § 338h odst. 1 OSŘ, kterým je zpra-
vidla insolvenční správce. Následně soud
rozhodne o tom, zda bude výkon rozhod-
nutí proveden správou podniku nebo je-
ho prodejem v dražbě, jak uvádí ustano-
vení § 338ma OSŘ. Bylo-li rozhodnuto
o prodeji podniku, potom správce po
právní moci příslušného usnesení podá
soudu zprávu o ceně podniku, kterou zjistí
zejména z účetnictví a na základě oce-
nění znalce, kterého si se souhlasem 
soudu přibral (viz § 338mb odst. 1 OSŘ). 
Při ocenění podniku se použije cena ob-
vyklá. 

1. Ocenění znaleckým posudkem:
a) Je v rámci insolvenčního řízení nutné, jedná-li se o oce-

nění zajištění (majetkem), jehož zpeněžením bude uspo-
kojena zajištěná pohledávka věřitele.

b) V rámci insolvenčního řízení se zaznamená do účetnictví
dlužníka.

c) Není vyžadováno v případě, kdy je majetková podstata
zpeněžena jednou smlouvou.

2. Které z následujících tvrzení není pravdivé:
a) Při ocenění podniku, který bude v insolvenčním řízení

zpeněžen jedinou smlouvou (o prodeji podniku), znalec
odhaduje obvyklou cenu tohoto podniku.

b) Při reorganizaci se dle usnesení insolvenčního soudu pro-
vede ocenění majetkové podstaty znalcem vždy, a to

spolu s odděleným oceněním majetku, ke kterému je
uplatněno právo na uspokojení ze zajištění.

c) Je-li předmětem dražby nemovitost nebo podnik, nemu-
sí být cena zjištěna znaleckým posudkem.

3. Při výkonu rozhodnutí platí:
a) Jedinou možností zaplacení peněžité částky je prodej

věcí movitých a nemovitých nebo postižení podniku, při-
čemž jejich ocenění musí být provedeno znalcem.

b) Provede se dražbou, jedná-li se o zpeněžení nemovitosti
nebo movitých věcí.

c) Je-li požadováno ocenění znalcem, musí být znalec při-
brán soudem.

Správné odpovědi: 1. a), 2. c), 3. a).

Testové otázky

Ing. Petr Píša

Rekapitulace

Znalecký posudek pro účely ocenění
majetku nebo podniku má velký vý-
znam i při vynuceném (nařízeném)
prodeji tohoto majetku nebo podniku,
jelikož účetnictví nebo jiné evidence
nepodávají údaj o jeho obvyklé ceně
(tržní hodnotě) a dále je nutné zajistit
ochranu práv oprávněných, aby nebyl
majetek nebo podnik prodán za cenu
výrazně nižší, než bylo stanoveno nezá-
vislým oceněním. Vzhledem k tomu, že
se jedná o prodej majetku nebo pod-
niku, ocenění dle znaleckého posudku
určuje výši možné pohledávky a přísluš-
ného výnosu v účetnictví účetních jed-
notek (spolu s dalšími důsledky např. na
výši daní).

❯❯
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