
oblasti, a to zejména pro otestování efektivity zajištění , 
která může výrazně ovlivnit účetní dopady plynoucí 
z derivátů. 

Shrnutí 

Audit derivátů je bezpochyby komplexní oblast. 
Detailní otestování reálné hodnoty a účetního za
chycení v případě zajištovacího účetnictví často vy
žaduje pomoc specialisty. Úlohou auditora by mělo 
být pochopení ekonomického fungování auditované 
společnosti a rizik, kterým je společnost vystavena. 
Deriváty by pak měly být logickým důsledkem eko
nomických vztahů a snahy o eliminaci rizik z nich vy
plývajících. Účtování o derivátech by zase mělo být 
přirozeným obrazem eliminace těchto rizik ve finan
čních výkazech. Audit reálné hodnoty derivátů je čas
to možné výrazně zjednodušit nebo urychlit včas
nou diskuzí se specialisty. Informace od auditova
ných společností i konfirmace od třetích stran nemu
sí v mnoha případech představovat dostatečné ujiš
tění o významnosti a správnosti reálné hodnoty a je 
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na ně potřeba nahlížet s otevřenou kritickou myslí 
a profesionálním skepticismem. 

t:.uboš Briatka 

Luboš Briatka je manažerem v oddělení Audit 
& Assurance společnosti Deloitte česká republika. 
Má více jak 15 let zkušeností v oblasti řízení finanč
ních rizik a finančního modelování, oceňování derivá
tů a finančních instrumentů. zajišťovacího účetnictví. 
revize a implementace modelů na řízení tržního a kre
ditního rizika a dalších projektů v oblasti risk ma
nagementu a treasury. Luboš je držitelem certifiká
tu v oboru řízení finančních rizik (FRMJ udělovaným 
Světovou asociací odborníků v oblasti rizik (CARPJ 
a je absolventem Fakulty matematiky, fyziky a infor
matiky Univerzity Komenského v Bratislavě (magis
terský titul) a absolventem magisterského studijního 
programu v oboru ekonomika Centra pro ekonomic
ký výzkum a doktorského studia Univerzity Karlovy 
v Praze (CERCEJ. 

Rozhovor s Jiřím Hlaváčem, partnerem ve skupině TPA ČR 

Novinky v práci znalců 

Od roku 2021 je znalecká činnost upravena no

vými předpisy. Co přinesly nového? 

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích 
a znaleckých ústavech přinesl do znalecké činnosti řa
du změn. Změny byly potřebné. protože původní úpra
va znalecké činnosti z roku 1967. přestože byla něko
likrát novelizovaná. nebyla vyhovující. Novinkou bylo 
například rozdělení skupiny znaleckých ústavů na zna
lecké kanceláře. které jsou obchodními korporacemi 
vykonávajícími znaleckou činnost a na znalecké ústavy, 
které jsou nově v podstatě pouze akademická nebo vě
decká pracoviště. Bohužel nová úprava s sebou přines
la i řadu nejasností a komplikací. 

Můžete zmínit nějaké příklady? 

S novou úpravou byla agenda znalců - fyzických 
osob přenesena z krajských soudů na ministerstvo 
spravedlnosti. Na to navazuje proces určité „konverze" 
ze staré na novou právní úpravu, kterou by měli po
stupně absolvovat všichni znalci. kteří chtějí svoji čin
nost nadále vykonávat. Zákon sice stanoví pro stávající 
znalce přechodné období pěti let. pokud chce ale zna
lec žádat například o rozšíření svého znaleckého opráv
nění, musí absolvovat konverzi dříve. Ta spočívá v po
vinném složení obecné části vstupní zkoušky, jejíž ob
sahem je znalost a prokázání schopnosti aplikace zna
leckých předpisů a řízení. ve kterých se znalecká čin
nost vykonává. V případě zájmu o rozšíření znaleckého 

Jiří Hlaváč, Ph.D. je 
partnerem ve skupině TPA 
česká republika odpo
vědný za znaleckou kan
celář TPA Valuation &

Advisory s.r.o. Působí ja
ko znalec, daňový porad
ce a auditor Vystudoval 
VSE v Praze. Je členem 
Sekce daně z příjmů práv

nických osob Komory daňových poradců ČR, čle
nem Poradního sboru ministerstva spravedlnosti 
pro ekonomiku a působí také jako zkušební komi
sař pro zkoušky insolvenčních správců. Jiří Hlaváč 
je specialistou na M&A projekty. oceňování a zna
lectví. strukturování transakcí a restrukturalizace. 
Jeho profesionální praxe je více než dvacetiletá. 
Externě rovněž přednáší na Fakultě financí a účet
nictví na V.ŠE v Praze. spolupracuje také s několika 
vzdělávacími agenturami a publikuje v odborných 
periodikách. 

oprávnění se předpokládá dále složení zvláštní části 
vstupní zkoušky. 

Na rozsah agendy s výše uvedeným spojené neby
lo ministerstvo spravedlnosti s účinností nového záko
na připraveno. Vyřizování žádostí jak stávajících znalců, 






