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Úvod 

Cílem předmětu Finanční účetnictví 2 je v návaznosti na znalosti získané v předmětu Finanční 

účetnictví 1 rozšíření a prohloubení účetních znalostí o účetní případy a metodické postupy 

účtované v podnikatelské sféře, tj. v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou 

se provádí vybraná ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy pro podni-

katelské subjekty.  

První čtyři kapitoly textu se zabývají účetním zobrazením aktiv – dlouhodobých i oběžných 

v účetnictví podnikatelských subjektů. Zachycení pohledávek a závazků je obsahem páté ka-

pitoly. Výpočet a zaúčtování osobních nákladů je tématem kapitoly číslo šest. Jednou 

z hlavních zásad v účetnictví je respektování věcné a časové shody, z tohoto důvodu je zapo-

třebí rozlišovat mezi výdaji a náklady, výnosy a příjmy, proč tomu tak je vysvětlujte sedmá 

kapitola. Další zásadou v účetnictví je zásada opatrnosti, jak dokládá kapitola osm zabývající 

se významem rezerv a opravných položek. Každé aktivum, které je vykázáno v rozvaze, musí 

mít svůj zdroj financování, ten může být buď vlastní, nebo cizí, což je tématem deváté kapi-

toly. Charakteristika účetní uzávěrky je ústředním tématem kapitoly deset. Kromě separátní 

účetní závěrky se můžeme setkat s konsolidovanou účetní závěrkou, jak uvádí kapitola jede-

náct. Tato kapitola se ve své druhé částí zabývá významem harmonizace účetnictví. Obsahem 

poslední kapitoly jsou výkazy účetní závěrky a její audit.  

Text vychází z právního stavu platného k 1. lednu 2018. 

 

Olomouc, červen 2018  

Michal Krajňák 



 

 

Kapitola 1 

Modely oceňování 

a účtování zásob 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• klasifikovat zásoby;  
• vysvětlit rozdíl mezi účtováním zásob způsobem A a způsobem B; 
• zaúčtovat účetní případy u zásob k datu účetní závěrky.  

 

Klíčová slova: 

Zásoby, materiál, zboží, zásoby vlastní výroby, způsob A, způsob B, inventarizace, 

oceňování, opravné položky, nevyfakturované dodávky.  
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1.1 Zásoby a jejich klasifikace 

Zásoby jsou součástí oběžného majetku. V účtovém rozvrhu jsou pro zásoby vyhrazeny účty v 1. 

účtové třídě. Jedná se o aktivní typ účtů. K zásobám patří:  

• zásoby materiálu – účtová skupina 11, 

• zásoby vlastní výroby – účtová skupina 12, 

• zásoby zboží – účtová skupina 13. 

V účtové třídě 1 se nachází také účty pro účtování poskytnutých záloh na zásoby (účtová skupina 

15) a účty pro opravné položky (účtová skupina 19).  

1.2 Oceňování zásob  

Pro oceňování zásob na skladě lze využít různé metody. Jejich aplikace se odvíjí od druhu zásoby, 

typu účetní jednotky nebo předmětu činnosti. Samozřejmostí zůstává ocenění zásob na bázi histo-

rických cen k okamžiku nákupu1. 

1.2.1 Oceňování při pořízení 

V závislosti na způsobu nabytí zásoby lze tato oběžná aktiva ocenit pořizovací cenou, vlastními 

náklady nebo reprodukční pořizovací cenou.  

Při nákupu zásoby (za hotovost nebo na dodavatelskou fakturu) se k ocenění používá pořizovací 

cena, která zahrnuje cenu pořízení a doprovodné náklady, kterými jsou například doprava, clo ne-

bo pojistné.  

 
 

1 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 2012, s. 253.  



11 MODELY OCEŇOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB 

 

Zásoby, které si vytváří účetní jednotka ve vlastní činnosti, se oceňují vlastními náklady. V případě 

bezplatně nabytých zásob se k ocenění používá znalecká cena známá jako reprodukční pořizovací 

cena.  

1.2.2 Oceňování zásob na skladě  

U zásob umožňuje zákon o účetnictví, resp. prováděcí vyhláška, použití různých oceňovacích tech-

nik, a to: 

• skutečnou pořizovací cenu, 

• metodou první do skladu, první ze skladu,  

• metodou váženého průměru.  

1.3 Účtování zásob  

Pro účtování o pořízení a úbytku zásob umožňuje český účetní standard č. 015 – Zásoby použít 

metodu A nebo metodu B. Zvolená metoda účtování zásob nemá vliv na konečný stav zásob k datu 

účetní závěrky nebo na výsledek hospodaření.  

1.3.1 Účtování zásob způsobem A 

Pro účtování zásob způsobem A je typické používání skladových účtů (např. 112 – Materiál na 

skladě, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách) v průběhu celého účetního období. Jedná se o tzv. 

průběžný způsob účtování, jak vyplývá z Obr. 1.   

Nejběžnější způsob nabytí zásob je nákupem. Nákup zásoby se u účetní jednotky projeví zvýšením 

aktiv na kalkulačním účtu pro zásoby (účty 111 – Pořízení materiálu nebo 131 – Pořízení zboží), 

současně vzniká závazek (je-li zboží nakoupeno tzv. na fakturu) nebo ubývají peněžní prostředky, 

je-li provedena ihned úhrada. Stejným principem se zaúčtují doprovodné náklady spojené 

s nákupem zásoby. Poté, co zjistí účetní jednotka pořizovací cenu, převede zásoby na skladový 

účet (112 – Materiál na skladě, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách) na základě příjemky.  
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Obr. 1   Schéma účtování pořízení zásob způsobem A 

Zásoby jsou, jak bylo uvedeno, aktivem oběžným. Kromě naskladnění zásob bude účetní jednotka 

při účtování zásob způsobem A účtovat jejich vyskladnění, které se projeví snížením zůstatku na 

skladovém účtu a vznikem nákladu, jak je níže zachyceno na Obr. 2. Dokladem pro účtování o těch-

to účetních případech je výdejka.  

 

Obr. 2   Schéma účtování vyskladnění zásob způsobem A 

Dochází-li k prodeji zboží, nevznikají účetní jednotce jen náklady, kde je úbytek zboží zachycen 

v pořizovací ceně, ale současně se účtuje o vzniku výnosu ve výši odpovídající prodejní ceně zboží. 

Pro účtování výnosů se použije účtová třída 6, účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží. 

Zároveň se prodej projeví v rozvahových účtech, a to buď vznikem pohledávky (je-li účtováno na 

základě vystavené faktury) nebo zvýšením stavu peněz v pokladně (je-li účtováno na základě pří-

jmového pokladního dokladu).   

Další způsob nabytí zásob je jejich vytvoření vlastní činností. Při tomto způsobu nabytí se obdobně 

jako při pořízení nákupem používají účty z účtové třídy 1, jejichž zůstatky se zvyšují na straně MD. 

Současně se používá účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, prostřed-

nictvím které se snižují náklady spojené s vytvořením těchto zásob. Je to z toho důvodu, že při 

účtování zásob způsobem A vznikají náklady až při vyskladnění zásob, nikoliv při jejich výrobě.  
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Bezplatné nabytí zásob ovlivňuje výsledek hospodaření, konkrétně výnosy v účtové skupině 64 – 

Provozní výnosy.  

1.3.2 Účtování zásob způsobem B 

Účtování zásob způsobem B vychází z podstaty, že v průběhu účetního období se veškeré složky 

pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují do nákladů prostřednictvím účtové skupiny 50 - Spo-

třebované nákupy, jak demonstruje Obr. 3.  

 

Obr. 3   Schéma účtování zásob způsobem B 

Skladové účty se používají pouze při uzavírání účetních knih, a to tak, že počáteční stav se ze skla-

dového účtu odúčtuje ve prospěch nákladů a konečný stav se naopak na skladový účet zaúčtuje se 

současným snížením nákladů. Naskladnění nebo vyskladnění zásob během účetního období se na 

syntetických účtech neúčtuje, proto je důležité důsledně vést skladovou evidenci.  

1.3.3 Účtování zásob vlastní výroby  

O zásobách vlastní výroby se účtuje ve skupině 12 – Zásoby vlastní výroby. Zahrnují zásoby nedo-

končené výroby, polotovarů, výrobků a mladých zvířat. Princip naskladnění a vyskladnění tohoto 

druhu zásob je od účtování zásob nebo materiálu, jak vyplývá z Obr. 4, odlišný.  

 

Obr. 4   Schéma účtování zásob vlastní výroby 



FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 2 14 

 

1.4 Účetní případy u zásob k datu 

účetní závěrky 

Mezi účetní případy, které se účtují u zásob k datu účetní závěrky, patří:  

• inventarizace zásob, 

• zásoby na cestě, 

• nevyfakturované dodávky, 

• opravné položky. 

Smyslem inventury je zjistit skutečný stav, v rámci inventarizace se tento skutečný stav porovnává 

se stavem účetním. V případě, že se účetní i skutečný stav rovnají, inventarizační rozdíl nevzniká. 

Jsou-li tyto stavy odlišné, vzniká naopak rozdíl, který může mít povahu: 

• manka – je-li skutečný stav nižší než stav účetní nebo, 

• přebytku – je-li skutečný stav vyšší než stav účetní. 
 

Manko se zachytí jako provozní náklad, přebytek představuje provozní výnos.  

Český účetní standard upravující účtování zásob uvádí, že účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – 

Pořízení zboží nesmí mít k datu účetní závěrky jiný konečný stav než 0. Pokud dojde k situaci, kdy 

účetní jednotka obdrží fakturu za nákup zásob, aniž by do konce účetní závěrky obdržela zásobu, 

musí zůstatek z účtu pořízení přeúčtovat na účet 119 – Materiál na cestě nebo 139 – Zboží na ces-

tě. V následujícím účetním období provede vyrovnání zůstatku účtu zásoby na cestě s použitím 

skladového účtu pro zásobu materiálu nebo zboží.  

Opačnou situaci představují nevyfakturované dodávky. V tomto případě do data účetní závěrky 

dorazila zásoba materiálu nebo zboží, avšak faktura není zatím k dispozici. Účetní jednotka proto 

zaúčtujte převod zásob na sklad v odhadnuté částce s použitím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. 

Vyrovnání dohadného účtu se provede v dalším účetním období po obdržení faktury.  

Účetní jednotka může mít ve svých zásobách také takové zásoby, jejichž hodnota klesá. Jedná-li se 

o pokles hodnoty, který má dočasnou povahu, měla by tuto skutečnost zaúčtovat s využitím 

opravných položek. Opravná položka na jedné straně snižuje hodnotu aktiva, na straně druhé 

představuje vznik nákladu. Pro opravné položky k zásobám se používá účet 559 – Tvorba a zúčto-

vání opravných položek, který nemá dopad na základ daně, což znamená, že tvorba takovéto 

opravné položky je pouze účetním nákladem. Souvztažným účtem je účet opravné položky 

z účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám. Pominou-li důvody pro existenci opravné po-

ložky, zaúčtuje se její zrušení.  
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Pro účtování zásob je v účtovém rozvrhu podnikatelských subjektů vymezena 

1.  účtová třída. Zásoby jsou oběžným aktivem, zahrnují zásoby materiálu, vlastní vý-

roby a zboží. Zásoby lze účtovat způsobem A (průběžně) nebo způsobem B (perio-

dicky). Bez ohledu na způsob účtování zásob je důležité vždy vést skladovou eviden-

ci.  K datu účetní závěrky je zapotřebí zaúčtovat inventarizační rozdíly. Účetní jed-

notka musí také sledovat, aby účty, na kterých se účtuje o zásobách při jejich poří-

zení, neměly k datu účetní závěrky jiný konečný stav než 0. Pokud tomu tak je, pře-

vádí se tento stav na účet zásob na cestě. Vyjádřením dočasného snížení hodnoty 

zásoby je opravná položka, trvalým snížení je škoda.  

 

1. Vyjmenujte, co lze zahrnout pod zásoby? 

2. Jsou účty zásob aktivní nebo pasivní?  

3. Jaké znáte způsoby oceňování zásob na skladě? 

4. Vyjmenujte rozdíly mezi účtování zásob způsobem A a způsobem B?  

5. Jak se zachytí manko u zásoby zboží?  

6. V jakých případech bude účetní jednotka účtovat o opravné položce ke zboží?  

 

 

Literatura k tématu: 

[1] KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. vyd. Praha: 

Bova Pylogon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-7273-169-5.  

[2] LOUŠA, František. Zásoby: komplexní průvodce účtováním a oceňováním. 4. vyd. 
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Kapitola 2 

Dlouhodobá aktiva a jejich 

účetní zobrazení u 

podnikatelských subjektů I 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat a klasifikovat dlouhodobý majetek;  
• vysvětlit účetní zobrazení případů týkajících se pořízení dlouhodobého majetku; 
• vyjmenovat způsoby ocenění dlouhodobého majetku v návaznosti na způsob 

pořízení.  

 

Klíčová slova: 

Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení dlouhodo-

bého majetku, oceňování.  
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2.1 Charakteristika a klasifikace 

dlouhodobého majetku  

Dlouhodobý majetek je součástí aktiv, skládá se z: 

• dlouhodobého hmotného majetku, 

• dlouhodobého nehmotného majetku, 

• dlouhodobého finančního majetku. 

V rozvaze se dlouhodobý majetek vykazuje v položce B. Stálá aktiva. Aby byl majetek považován 

za dlouhodobý, musí být jeho doba použitelnosti delší než 1 rok. 

O dlouhodobém majetku účtuje účetní jednotka v účtové třídě 0. Kromě účtů pro jednotlivé druhy 

dlouhodobého majetku se zde nachází účtové skupiny pro účtování záloh na dlouhodobý majetek, 

pro oprávky a pro opravné položky.  

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek, který se účtuje v účtové skupině 01, patří nehmotné výsledky 

vývoje, ocenitelná práva, software nebo goodwill. Doba použitelností je delší než 1 rok, limit oce-

nění je stanoven účetní jednotkou2.  

K dlouhodobému hmotnému majetku patří dlouhodobý majetek odpisovaný (účtová skupina 02) a 

dlouhodobý majetek neodpisovaný (účtová skupina 03). Mezi odpisovaný majetek se řadí stavby, 

samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí nebo pěstitelské celky trvalých 

porostů. Typickým příkladem dlouhodobého majetku v kategorii hmotný neodpisovaný jsou po-

zemky nebo umělecká díla a sbírky. Taktéž v tomto případě je výše ocenění, od které je majetek 

považován za dlouhodobý, v kompetenci účetní jednotky3.  

Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) obsahuje zejména účty, na kterých se sledují 

cenné papíry zakoupené za účelem dlouhodobého držení. Dále se zde vyskytují účty na zachycení 

zápůjček a úvěrů.  

 
 

2 SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2018. 2018, s. 35.  

3 Například u staveb není cena rozhodující.  
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2.2 Oceňování  

Dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek se oceňuje v návaznosti na způsob nabytí:  

• pořizovací cenou, 

• vlastními náklady, 

• reprodukční pořizovací cenou. 

Pořizovací cena se používá při úplatném způsobu pořízení. Zahrnuje cenu pořízení a doprovodné 

náklady. K doprovodným nákladům patří doprava, montáž, instalace, clo a pojistné. Součástí 

vstupní ceny majetku nemůže být např. jeho oprava, údržba nebo náklady spojené na zaškolení 

pracovníků.  

Pokud si účetní jednotka vyrábí majetek sama, použije k ocenění vlastní náklady. Spadají sem pří-

mé i nepřímé náklady4 související s výrobou majetku.  

Dlouhodobý majetek nabytý bezplatně nebo dlouhodobý majetek, který nebyl v účetnictví zachy-

cen a je nově zjištěn se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Jedná se o cenu, za kterou byl ma-

jetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

2.3 Pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek může účetní jednotka pořídit různými způsoby, např.:  

• koupí, 

• vytvořením ve vlastní režii (ve vlastní činnosti), 

• darem. 

 
 

4 Detailněji se členěním nákladů zabývá např. MRUZKOVÁ, J., LISZTWANOVÁ, K. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. 

2013. 
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2.3.1 Pořízení koupí  

Pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku nákupem znázorňuje Obr. 5. Poří-

zení dlouhodobého majetku se projeví na straně MD zvýšením stavu aktiv (v účtové skupině 04 – 

Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) oproti snížení stavu peněžních aktiv 

v hotovosti (je-li zakoupený majetek ihned zaplacen) nebo zvýšení stavu závazků z obchodních 

vztahů (je-li zakoupen majetek na fakturu) na straně D. Na obdobném principu se zachytí dopro-

vodné náklady spojené s daným majetkem.  

Zařazení majetku do používání (užívání) se zachytí jako zvýšení stavu aktiv ve skupině 01, 02 nebo 

03 dle typu dlouhodobého majetku na straně MD oproti snížení zůstatku v účtové skupině 04 – 

Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na straně D.  

 

Obr. 5   Pořízení nákupem 

2.3.2 Vytvoření ve vlastní režii 

Vstupní cena dlouhodobého majetku vstupuje do nákladů postupně formou účetních odpisů5. 

V případě vytvoření dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku ve vlastní režii vznikají 

účetní jednotce náklady, které je nutné aktivovat s využitím účtů v účtové skupině 58 – Změna 

stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Aktivací těchto nákladů spojených s vytvořením dlouhodo-

bého majetku se eliminují již vzniklé náklady. Nedochází tak k dvojímu vykázání v nákladech a je 

zajištěno, že vstupní cena majetku do nákladů vstupuje až okamžikem odpisů.  

 
 

5 Odpisy – viz kapitola 2.4.  
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2.3.3 Bezplatné nabytí majetku 

Získá-li účetní jednotka majetek bezplatně – darem zachytí jej ve svém účetnictví v aktivech na 

straně MD příslušného účtu dlouhodobého majetku. Současně dochází ke vzniku výnosu v účtové 

skupině 64 – Provozní výnosy na straně D.    

2.4 Odpisy 

Účetním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku jsou odpisy. Dlouhodobý majetek je pou-

žíván déle než 1 rok, proto není možné zachytit celou částku do nákladů v jednom účetním obdo-

bí6. Při výpočtu odpisů si účetní jednotka sestaví odpisový plán, při jeho tvorbě vychází o očekáva-

né doby, po kterou bude majetek používat (časové odpisy) nebo z očekávaného výkonu (výkonové 

odpisy). Majetek se zpravidla odpisuje jako celek.  

Česká účetní legislativa7 umožňuje v kontextu účetních odpisů použít také tzv. komponentní odpi-

sování8 nebo zohlednění zbytkové hodnoty9.  

Účetní zachycení účetních odpisů je uvedeno na Obr. 6. Odpis je nákladem zachyceným na straně 

MD příslušného syntetického účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích 

období a opravné položky v provozní oblasti se souvztažným zápisem na straně D účtu z účtové 

skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo skupiny 08 – Oprávky 

k dlouhodobému hmotnému majetku dle konkrétního druhu majetku.  

 
 

6 KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum: Účetnictví podnikatelů 2017. 2017, s. 38.  

7 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-

která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví; České účetní standardy pro účetní jed-

notky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.  

8 Majetek se při odpisování rozloží na jednotlivé části – komponenty.  

9 Komponentní odpisování nebo zbytková hodnota vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, detailně 

se touto oblastí zabývá např. DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů. 2017.  



21 DLOUHODOBÁ AKTIVA A JEJICH ÚČETNÍ ZOBRAZENÍ U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ I 

 

 

Obr. 6   Účetní odpisy 

Účetní odpis je pouze účetním nákladem. Při výpočtu daňové povinnosti účetní jednotky na konci 

zdaňovacího období je důležité mít informace nejen o částce účetních odpisů, ale i o výši odpisů 

daňových10.  

 

O dlouhodobém majetku účtují podnikatelské subjekty v účtové třídě 0. Charakteris-

tickým rysem dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Limit 

ocenění pro klasifikaci majetku jako dlouhodobého je v kompetenci účetní jednotky. 

Existují různé možnosti, jak dlouhodobý majetek pořídit, od toho se odvíjí způsob 

účetního zachycení. Pořídí-li účetní jednotka majetek, dochází ke zvýšení aktiv.  

Účetním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku jsou odpisy. V účetnictví se 

účtují odpisy účetní, které reálně vyjadřují opotřebení majetku.  

 

1. V jaké účtové třídě se účtuje o dlouhodobém majetku? 

2. Uveďte příklady dlouhodobého hmotného majetku. 

3. Charakterizujte účetní zachycení pořízení dlouhodobého majetku na dodavatel-

skou (závazkovou) fakturu.  

4. Vysvětlete princip účetních odpisů. 

5. Jsou účetní odpisy daňově uznatelným nákladem?  

 

 

 

 

 
 

10 Více o daňových odpisech např. PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem 2018. 2018.  
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Kapitola 3 

Dlouhodobá aktiva a jejich 

účetní zobrazení 

u podnikatelských 

subjektů II 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat způsoby vyřazení dlouhodobého majetku;  
• vyhodnotit daňový dopad vyřazení dlouhodobého majetku; 
• vysvětlit rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou.  

 

Klíčová slova: 

Vyřazení dlouhodobého majetku, zůstatková cena, náklad, technické zhodnocení, 

oprava, údržba. 
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3.1 Vyřazení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek může účetní jednotka vyřazovat z různých důvodů, např.: 

• prodeje, 

• škody, 

• darování, 

• technické zastaralosti (likvidace), 

• vkladu, 

• převedení z podnikání do osobního užívání. 

Při vyřazení dlouhodobého majetku se jeho vyřazení zaúčtujte ve vstupní ceně majetku. To se pro-

jeví snížením zůstatku účtu dlouhodobého majetku na straně D (účtová skupina 01, 02) oproti účtu 

oprávek na straně MD (účtová skupina 07, 08). Zaúčtováním účetního případu v Obr. 7 dochází ke 

snížení hodnoty brutto i korekce ve výkazu rozvahy11.   

 

Obr. 7   Vyřazení dlouhodobého majetku 

Není-li zůstatková cena majetku, nulová, je před vlastním vyřazení majetku nezbytné doúčtovat 

tuto zůstatkovou cenu, 

                                          Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky.                                                       

Volba účtu pro doúčtování zůstatkové ceny se odvíjí od důvodu, proč je dlouhodobý majetek vyřa-

zován.  

 
 

11 Výkazy účetní závěrky jsou rozebrány v kapitole 12.  



25 DLOUHODOBÁ AKTIVA A JEJICH ÚČETNÍ ZOBRAZENÍ U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ II 

 

3.1.1 Vyřazení z důvodu prodeje  

Dochází-li k vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu prodeje, zaúčtuje se zůstatková cena tako-

vého majetku jako náklad prostřednictvím účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady na straně MD 

se souvztažným zápisem na účtu oprávek v účtové skupině 07, resp. 08 dle druhu dlouhodobého 

majetku na straně D. Jak vyplývá z Obr. 8, je následujícím krokem vyřazení majetku ve vstupní ce-

ně.  

 

Obr. 8   Vyřazení dlouhodobého majetku - prodej 

Prodej dlouhodobého majetku bude pro účetní jednotku výnosem účtovaným ve skupině 64 – Jiné 

provozní výnosy na straně D oproti zvýšení stavu peněžní hotovosti12 nebo pohledávky13 na straně 

MD. Výsledek hospodaření z prodeje se zjistí jako rozdíl obratu výnosového a nákladového účtu. 

3.1.2 Vyřazení z důvodu škody  

Zůstatková cena majetku, který je poškozen, se stejně jako v předcházejícím případě zachytí do 

nákladů prostřednictvím účtu ve skupině 54 – Jiné provozní náklady na straně MD. Na straně D se 

hodnota aktiv bude snižovat nepřímo s využitím účtů oprávek v účtové skupině 07, resp. 08.  

Na Obr. 9 je k doúčtování zůstatkové ceny použit účet 549 - Manka a škody, který ale není ve všech 

případech daňově uznatelným nákladem. Dochází-li ke škodě z důvodu živelné pohromy nebo je 

tato škoda způsobena neznámým pachatelem14, je nákladový účet dle právního předpisu15 upravu-

 
 

12 Účtování peněžních prostředků – viz kapitola 4. 

13 Účtování pohledávek z obchodních vztahů – viz kapitola 5. 

14 Na základě potvrzení Policie. 

15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
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jící daňovou uznatelnost nákladů, v plné výši daňově uznatelný. V ostatních případech je účet da-

ňově uznatelný jen do výše náhrady škody.  

Jelikož je škoda nákladem, je náhrada škody pro účetní jednotku výnosem.  

 

Obr. 9    Vyřazení dlouhodobého majetku - škoda 

3.1.3 Vyřazení z důvodu darování  

Daruje-li účetní jednotka majetek, který zatím není odepsán, bude doúčtování zůstatkové ceny 

zachyceno jako daňově neuznatelný náklad s použitím příslušného účtu ve skupině 54 – Jiné pro-

vozní náklady, jak vyplývá z Obr. 10.  

 

Obr. 10   Vyřazení dlouhodobého majetku - darování 

Účet pro dary je daňově neuznatelným nákladem, přesto má účetní jednotka pomocí darů mož-

nost jak základ daně optimalizovat. Poskytuje-li dar fyzická osoba, může si od základu daně formou 

nezdanitelné části základu daně odečíst 15 % hodnoty základu daně, ne však více než je hodnota 

poskytnutého daru, za podmínky, že součet všech poskytnutých darů za zdaňovací období dosáhne 

alespoň 1 000 Kč. Právnická osoba při splnění podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

má možnost odpočtu 10 % od základu daně formou položky odčitatelné od základu daně. Aby bylo 

možné tento odpočet provést, musí být minimální hodnota daru 2 000 Kč16.  

 
 

16 Více o možnostech daňové optimalizace např. HNÁTEK, M. Zcela legální daňové triky 2018. 2018.  
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3.1.4 Vyřazení z důvodu likvidace  

Vyřazení majetku z důvodu likvidace je v případě, že majetek není zcela odepsán nákladem 

v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky. Jak 

vyplývá z Obr. 11 je zbývající účetní zobrazení shodné s předcházejícími účetními případy v kap. 

3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3.  

 

Obr. 11   Vyřazení dlouhodobého majetku - likvidace 

3.2 Technické zhodnocení 

dlouhodobého majetku 

Za technické zhodnocení se považují výdaje na nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace 

majetku, který převyšují limit rozhodující pro zařazení majetku jako dlouhodobého17. Tento limit si 

může dle prováděcí vyhlášky stanovit účetní jednotka dle vlastního uvážení sama. V případě, že 

technické zhodnocení nepřevýší určenou limitní částku, jedná se o tzv. drobné technické zhodno-

cení, které se zachytí ihned do nákladů prostřednictvím 5. účtové třídy.  

• Modernizace = rozšíření vybavenosti nebo využitelnosti.  

• Rekonstrukce = změna účelu, technických parametrů. 

• Oprava = odstranění poškození. 

• Udržování = předcházení opotřebení, poškození. 

 
 

17 SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2018. 2018, s. 52.  
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V případě daňového pohledu na technické zhodnocení je limitní částka 40 000 Kč. Technické zhod-

nocení dlouhodobého majetku zvyšuje jeho vstupní, resp. zůstatkovou cenu a tím pádem prodlu-

žuje dobu odpisování majetku.  

3.3 Opravné položky k dlouhodobému 

majetku 

Opravné položky se tvoří, dochází-li k dočasnému snížení hodnoty majetku. Tvorba opravné po-

ložky se účtuje jako náklad v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích ob-

dobí a opravné položky na straně MD oproti účtové skupině 09 – Opravné položky 

k dlouhodobému majetku na straně D.  

V účetním výkazu rozvahy má tvorba opravné položky dopad na sloupec „korekce“, kde se zachy-

cují oprávky18 (které trvale snižují hodnotu majetku) a opravné položky. „Brutto“ hodnota není 

tvorbou ani zrušením opravné položky v rozvaze ovlivněna.  

Pominou-li důvody, které vedly k dočasnému snížení hodnoty, opravná položka se zruší. Na zvýšení 

hodnoty opravnou položku nelze tvořit. Opravné položky k dlouhodobému majetku nemají daňový 

dopad na účetní jednotku, tzn., že tvorba není daňově uznatelným nákladem19.  

 

Dochází-li k vyřazení dlouhodobého majetku, je zapotřebí sledovat, zda tento maje-

tek je nebo není odepsán. V případě, že není zcela odepsán, tzn., že zůstatková cena 

je vyšší než 0, musí dojít nejprve k doúčtování zůstatkové ceny. Volba účtu pro do-

účtování zůstatkové ceny se odvíjí od důvodu a způsobu vyřazení majetku.  

 
 

18 Viz kapitola 3. 

19 Příklady daňově uznatelných a neuznatelných nákladů uvádí § 24 a § 25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve 

znění pozdějších předpisů.  
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Technické zhodnocení majetku zvyšuje vstupní cenu, jedná se o modernizace, re-

konstrukce, přístavby a nástavby. Technickým zhodnocením není oprava nebo údrž-

ba.  

Vyjádřením dočasného snížení hodnoty dlouhodobého majetku jsou opravné polož-

ky, trvalé snížení je zachyceno pomocí odpisů.  

 

1. Jaké znáte důvody k vyřazení dlouhodobého majetku? 

2. Jak se účetně postupuje v případě, že se vyřazuje dlouhodobý majetek, který 

není odepsán?  

3. Vysvětlete rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou? 

4. V jakém případě se vytváří opravné položky k dlouhodobému majetku?  

5. Je možné účtovat o opravné položce, dojde-li ke zvýšení hodnoty majetku?  

 

Literatura k tématu: 

[1] HNÁTEK, Miroslav. Zcela legální daňové triky 2018. 2. vyd. Praha: Grada, 2018. 

248 s. ISBN 978-80-905899-6-4.   

[2] KOLEKTIV AUTORŮ. Daňové a nedaňové výdaje 2018. Praha: Poradce, 2018. 400 

s. ISBN 978-80-7356-399-6.  

[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum – účetnictví podnikatelů 2018. 15. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2018. 544 s. ISBN 978-80-7552-989-3.  

[4] SKÁLOVÁ, Jana a kol. Podvojné účetnictví 2018. 24. vyd. Praha: Grada, 2018. 

192 s. ISBN 978-80-271-0868-8.   

 



 

 

Kapitola 4 

Finanční aktiva 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat strukturu účtů ve 2. účtové třídě;  
• vyhodnotit dopad účetních případů na stav hotovosti v pokladně nebo u banky;  
• vysvětlit význam účtu peníze na cestě. 

 

Klíčová slova: 

Účtová třída 2, pokladna, bankovní účty, peníze na cestě, inventarizace.  
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4.1 Charakteristika 2. účtové třídy 

Ve druhé účtové třídě účtuje účetní jednotka o krátkodobém finančním majetku a o krátkodobých 

finančních zdrojích. Nachází se zde účty aktivní i pasivní. Aktivní účty se nachází v účtových skupi-

nách: 

• 21 – Peněžní prostředky v pokladně, 

• 22 – Peněžní prostředky na účtech, 

• 25 – Krátkodobé cenné papíry. 

Pasivní účty jsou v účtových skupinách: 

• 23 – Krátkodobé úvěry, 

• 24 – Krátkodobé finanční výpomoci, 

Specifické postavení má účtová skupina 26 – Peníze na cestě, pro vyjádření dočasného snížení 

hodnoty aktiva slouží účty v účtové skupině 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu 

majetku.  

Ve výkazu rozvahy se konečný stavy aktivních účtů vykazují pod položkou C.III Krátkodobý finanční 

majetek a C.IV Peněžní prostředky. Zůstatky pasivních účtů pod označením C.II.2 Závazky k úvěro-

vým institucím, příp. C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci.  

4.2 Pokladna a ceniny 

Souhrnná rozvahová položka peněžní prostředky v pokladně obsahuje peníze v pokladně a ceniny, 

příp. také peníze na cestě, které se vztahují k této pokladně20. Aby bylo možné účtovat o pohybu 

pokladní hotovosti, je zapotřebí mít k dispozici pokladní doklad. Budou-li peníze účetní jednotce 

přibývat, použije se příjmový pokladní doklad, v případě výdeje peněz z pokladny, se vystaví výda-

 
 

20 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2017, s. 204.  
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jový pokladní doklad. Celkový přehled o pohybech v pokladně poskytuje pokladní kniha. Detailněji 

účtování na pokladně zachycuje Obr. 12.  

 

Obr. 12   Účtování pokladny 

Přírůstky peněz v pokladně se účtují na stranu MD účtu 211 – Pokladna, na straně D může být 

např. výnosový účet z účtové skupiny 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží, příp. účet pohledávky, 

dochází-li k její úhradě.  

Úbytky peněz v pokladně se zachytí na straně D účtu 211 – Pokladna se současným vznikem ná-

kladu v účtové třídě 5, snížením závazků nebo účtu pro pořízení aktiva (jak dlouhodobého, tak 

oběžného).  

Účetní jednotka je povinna provést inventuru v pokladně a vypořádat případně vzniklý inventari-

zační rozdíl. Je-li skutečný stav nižší než stav účetní vzniká schodek, který se zachytí jako finanční 

náklad (v účtové skupině 56). Bude-li naopak skutečný stav převyšovat konečný stav zjištěný z po-

kladní knihy, vzniká přebytek, který se zaúčtuje jako finanční výnos (v účtové skupině 66). Kromě 

pokladny v české měně může mít účetní jednotka také valutovou pokladnu.  

V případě hotovostních plateb je důležité respektovat limit pro hotovostní platby. Tato částka je 

stanovena na 270 000 Kč v rámci jednoho poskytovatel platby stejnému příjemci platby ve stejný 

kalendářní den21.  

Ceninami se rozumí šeky, stravenky, kolky a poštovní známky. Nákup cenin se projeví zvýšením 

stavu tohoto aktiva na účtu pro ceniny na straně MD, dochází-li k výdeji cenin do spotřeby, snižuje 

se zůstatek účtu pro ceniny na straně D a vzniká zpravidla náklad v 5. účtové třídě. Konkrétní ná-

kladový druh závisí na typu vydávané ceniny.  

Zaúčtování inventarizačních rozdílů u cenin je shodné jako u pokladny.  

 
 

21 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení hotovostních plateb.  
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4.3 Bankovní účty 

Peněžní prostředky na účtech se účtují prostřednictvím účtové skupiny 22. Na těchto účtech se 

účtuje na základě výpisu z bankovního účtu22. Zvýšení stavu hotovosti u bankovního účtu se za-

účtuje na straně MD tohoto účtu, souvztažně dochází zpravidla ke snížení pohledávky na straně D. 

Budou-li peníze na bankovním účtu ubývat, zaúčtuje se tento výdaj na straně D bankovního účtu. 

Na straně MD dochází tímto krokem obvykle ke snížení stavu závazku.  

 

Obr. 13   Účtování peněžních prostředků na účtech 

Účetní jednotce v souvislosti s bankovními účty vznikají další náklady. Jedná se např. o poplatky za 

vedení účtu, které se zachytí jako finanční náklad v účtové skupině 56. Vyplácí-li banka účetní jed-

notce úroky z vkladu na bankovním účtu, je daná částka naopak finančním výnosem, který se za-

chycuje pomocí účtové skupiny 66 – Finanční výnosy.  

4.4 Peníze na cestě 

Mezi okamžikem, kdy účetní jednotka vystaví pokladní doklad a obdrží bankovní výpis, nastává 

časový nesoulad. Jelikož je podkladem pro účtování na účtu peněžních prostředků bankovní výpis, 

na účtu pokladna pokladní doklad, je zapotřebí tento časový nesoulad vyrovnat. K tomuto účelu se 

používá účet Peníze na cestě.  

Na Obr. 14 je zachycen převod peněz z účtu do pokladny. V okamžiku, kdy pověřená osoba z účetní 

jednotky vybere peníze, které chce dát do pokladny, nemá ihned k dispozici bankovní výpis. Proto 

zaúčtuje zvýšení stavu finanční hotovosti v pokladně na straně MD na základě příjmového poklad-

 
 

22 Nelze účtovat např. na základě příkazu k úhradě. 
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ního dokladu (PPD) oproti účtu pro peníze na cestě na straně D. Vyrovnání zůstatku účtu pro pení-

ze na cestě bude provedeno až v okamžiku, když účetní jednotka obdrží výpis z účtu (VBÚ).  

 

Obr. 14   Převod peněz z bankovního účtu do pokladny 

Obr. 15 zachycuje opačnou situaci – dochází k výběru peněz z pokladny (na základě výdajového 

pokladního dokladu – VPD), které jsou uloženy u banky na účet. Do okamžiku, než obdrží účetní 

jednotka výpis z účtu, nelze použít účet pro účtování peněžních prostředků na účtech. Aby byla 

zajištěna podvojnost účetních operací, použije se i v tomto případě účet pro peníze na cestě.  

 

Obr. 15   Převod peněz z pokladny na bankovní účet 

Účet pro peníze na cestě se používá také, dochází-li k převodům mezi dvěma bankovními účty, 

nebo při poskytnutí bankovního úvěru a jeho splátkách23.  

4.5 Bankovní úvěry  

O cizích krátkodobých zdrojích financování se účtuje v účtových skupinách 23 a 24. Krátkodobé 

úvěry se splatností do 1 roku k úvěrovým institucím se zachycují v účtové skupině 23. Je-li splat-

nost úvěru delší než 1 rok, použije se k zachycení tohoto úvěru účet ze 4. účtové třídy24. 

 
 

23 SEDLÁČEK, J. a kol. Finanční účetnictví. 2017, s. 19.  

24 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.  
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Při čerpání úvěru vznikají náklady spojené s úrokovou platbou, které se zachytí jako finanční ná-

klad na účtu 562 – Úroky.  

Obdrží-li účetní jednotka úvěr, dochází ke zvýšení závazku vůči instituci, která úvěr poskytla, na 

straně D. Opačným způsobem se zaúčtuje splátka tohoto závazku – na straně MD účtu, kde je zá-

vazek k titulu úvěru evidován. Souvztažně se k tomuto zachycení používají účty pro peníze na ces-

tě25, neboť bankovní výpis dokládající přítok nebo odtok peněz nemusí být v okamžiku obdržení 

úvěrového výpisu ihned k dispozici.  

 

O krátkodobém finančním majetku účtujte účetní jednotka ve 2. účtové třídě. Kro-

mě aktivních účtů se zde nachází účty pro účtování krátkodobých zdrojů financová-

ní.  

Finanční hotovost účetní jednotky je sledována na účtu pokladna, na tomto účtu se 

účtuje na základě příjmových nebo výdajových pokladních dokladů. Pod finanční ak-

tiva v hotovosti se řadí také ceniny. O peněžních prostředcích na účtech se účtuje na 

základě výpisu z účtu. Zvýšení stavu peněžních prostředků je účtováno na straně 

MD, snížení stavu na straně D.  

Ve 2. účtové třídě se nachází účty pro účtování krátkodobých zdrojů financování, ty-

pickým příkladem jsou krátkodobé úvěry, jejichž doba splatnosti je do 1 roku.   

 

1. Charakterizuje strukturu účtů ve 2. účtové třídě. 

2. Vysvětlete význam pokladní knihy. 

3. Jaké inventarizační rozdíly mohou vznikat v pokladně?  

4. Vysvětlete význam účtu peníze na cestě. 

5. Jaké náklady vznikají účetní jednotce v souvislosti s používáním bankovního 

účtu? Jak budou tyto náklady účetně zachyceny?  

6. Účetní jednotka obdržela bankovní úvěr se splatností 6 měsíců. Jedná se o krát-

kodobý nebo dlouhodobý bankovní úvěr?  

 
 

25 Více v kapitole 4.4. 
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Kapitola 5 

Význam pohledávek a 

závazků z obchodních 

vztahů 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat rozdíl mezi pohledávky a závazky;  
• vysvětlit účtování pohledávek a závazků;  
• zaúčtovat vznik a úhradu pohledávek a závazků v cizí měně.  

 

Klíčová slova: 

Účtová třída 3, pohledávka, závazek, zálohy, pohledávky a závazky v cizí měně.   
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5.1 Pohledávky a závazky z obchodních 

vztahů 

Pohledávky a závazky účetní jednotky vůči ostatním subjektům jsou považovány v účetnictví za 

zúčtovací vztahy26. Pro účtování těchto vztahů z obchodního styku jsou vymezeny účtové skupiny 

31 (pohledávky) a 32 (závazky).  

V účtové skupině 31 se účtují pohledávky jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Rozhodující, pro klasi-

fikaci pohledávky jako krátkodobou nebo dlouhodobou je zbývající doba splatnosti. Kromě nejběž-

něji používaných pohledávek za odběrateli se zde účtují pohledávky z titulu reklamace nebo po-

skytnuté zálohy.  

Účtová skupina 32 je vymezena pro účtování krátkodobých závazků27. Patří zde závazky vůči doda-

vatelům, závazky z titulu přijaté zálohy nebo uplatněné reklamace. 

V účetním výkazu rozvaha se pohledávky vykazují v aktivech v položce C.II. Pohledávky, a to 

v členění na: 

• C.II.1 – Dlouhodobé pohledávky, 

• C.II.2 – Krátkodobé pohledávky.  

Součástí položky C.II Pohledávky mohou být také aktivní účty pro účtování časového rozlišení28.  

V rozvaze jsou pohledávky vykazovány jak v brutto, tak v netto hodnotě, neboť u pohledávek se 

můžeme setkat s tvorbou opravných položek29.  

Závazky se v rozvaze vykazují pod pasivy v položce C.II Krátkodobé závazky. V případě, že vznikají 

pohledávky a závazky vůči stejnému subjektu, není možné je vzájemně kompenzovat a vykázat jen 

částku rozdílu30.  

 
 

26 SEDLÁČEK, J. a kol. Finanční účetnictví, postupy a účtování. 2017, s. 90.   

27 Dlouhodobé závazky se účtují v účtové třídě 4.  

28 Viz kapitola 7. 

29 Viz kapitola 8. 

30 Zásada zákazu kompenzace.  
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5.2 Vznik a likvidace pohledávek a 

závazků 

Pohledávky vůči odběrateli se účtují v účtové skupině 31 – Pohledávky. O vzniku této pohledávky 

se jak vyplývá z Obr. 16, účtuje na straně MD. Současně vzniká s vystavením faktury účetní jednot-

ce výnos na straně D. Úhrada pohledávky se projeví zvýšením stavu peněžních prostředků účetní 

jednotky a snížením zůstatku na účtu pohledávek z obchodních vztahů.  

 

Obr. 16   Pohledávky z obchodních vztahů 

Dluhy vznikající z obchodních vztahů jsou cizím zdrojem financování účetní jednotky – pasivem. 

Proto se o jejich vzniku účtuje na základě přijaté faktury účtuje na straně D. Současně vzniká buď 

náklad (v 5. účtové třídě) nebo se zvyšuje stav aktiv (účtová třída 0 nebo 1) na straně MD.  

Z účetního zachycení na Obr. 17 je zřejmé, že úhrada tohoto dluhu se projeví snížením stavu pe-

něžních prostředků (buď v hotovosti, nebo na účtech) na straně D a snížením dluhu z obchodních 

vztahů na straně MD.  

 

Obr. 17   Dluhy z obchodních vztahů 
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5.3 Zálohy  

Poskytnuté zálohy odběratelem představují pro tohoto odběratele v účetnictví aktivum - pohle-

dávku. Kromě poskytnutých provozních záloh na dodávky služeb se v účetnictví setkáváme se zálo-

hami na: 

• dlouhodobý majetek,  

• zásoby31. 

Zálohy na dlouhodobý majetek a zásoby se účtují v jiných účtových třídách. Zaplacení provozní 

zálohy se v účetnictví odběratele projeví vznikem pohledávky na MD na účtu 314 – Poskytnuté 

provozní zálohy a snížením stavu peněžních prostředků (v hotovosti nebo u banky) na straně D 

(221 – Peněžní prostředky na účtech nebo 211 – Pokladna). Poté, co účetní jednotka obdrží fakturu 

za přijatou službu, sníží se vzniklá pohledávka na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy.  

Dodavatel, který dopředu obdrží přijatou zálohu od odběratele, eviduje v účetnictví přijetí této 

platby jako závazek – dostal dopředu peněžní prostředky, ale plnění zatím neposkytl. Přijatá pro-

vozní záloha vede ke zvýšení stavu peněžních prostředků na straně MD (účty 211 – Pokladna nebo 

221 – Peněžní prostředky na účtech – dle typu platby) a zvýšení cizích zdrojů financování na straně 

D účtu 324 – Přijaté provozní zálohy32. Vystavení faktury za plnění, které má povahu výrobku, zboží 

nebo služby vede následně k zúčtování vzniklého závazku z titulu přijaté provozní zálohy.  

5.4 Pohledávky a závazky v cizí měně 

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví v české měně. 

Proto při vzniku zahraniční pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu hodnoty na českou měnu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že měnový kurz se mění, je vysoce pravděpodobné, že v okamžiku úhra-

dy pohledávky nebo závazku vznikne kurzový rozdíl.  

 
 

31 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017. 2017, s. 213.  

32 Za podmínky že se jedná o krátkodobý závazek, dlouhodobý závazek se účtuje ve 4. účtové třídě. 
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5.4.1 Kurzové rozdíly v průběhu účetního období  

Pro zachycení kurzových rozdílů se používají v účetnictví výsledkové účty:  

• 563 – Kurzové ztráty, 

• 663 – Kurzové zisky. 

Na následujících příkladech bude znázorněn postup zachycení kurzových rozdílů u pohledávek 

nebo závazků.  

Údaje v Tab. 1 jsou pokladem pro výpočet kurzových rozdílů v případech, kdy účetní jednotka 

v České republice vystavuje fakturu zahraničnímu odběrateli.  

Tab. 1   Pohledávky v cizí měně 

ČÍSLO TEXT ČÁSTKA V CZK 

1. 
Vystavená faktura za služby zahraničnímu odběrateli 

100 EUR, kurz 1 EUR = 25 CZK 
2 500 

2a. Úhrada vystavené faktury, kurz 1 EUR = 26 CZK 2 600, kurzový rozdíl 100 

2b. Úhrada vystavené faktury, kurz 1 EUR = 24 CZK 2 400, kurzový rozdíl 100 

 

Vystavená faktura v cizí měně je pro účetní jednotku výnosem a současně zvýšením pohledávky, 

která má k datu vystavení faktury v české měně hodnotu 2 500 Kč. Následně dochází k úhradě fak-

tury. V případě označeném 2a je kurz 1 EUR = 26 CZK, což znamená, že účetní jednotka, která vy-

stavila fakturu, obdrží v české měně částku 2 600 CZK. Jelikož však k datu vystavení faktury očeká-

vala, že v české měně obdrží o 100 CZK méně (rozdíl 2 600 – 2 500) představuje částka 100 CZK 

kurzový zisk, zachycený ve výnosech na účtu 663 – Kurzové zisky33. 

V případě 2b česká měna zhodnotila a za 1 EUR je nutné dát jen 24 CZK, což ale pro tuto účetní 

jednotku, která vystavila fakturu, znamená, že místo původně očekávaných 2 500 CZK, obdrží jen 

2 400 CZK. Rozdíl 100 CZK je kurzovou ztrátou zaúčtovanou na straně MD účtu 563 – Kurzové ztrá-

ty. 

 
 

33 Detailněji o měnových kurzech např. JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 2018.  
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Obdobné kurzové rozdíly vznikají v případě dodavatelských – přijatých faktur ze zahraničí, jak vy-

plývá ze vstupních údajů v Tab. 2.  

Tab. 2   Závazky v cizí měně 

ČÍSLO TEXT ČÁSTKA V CZK 

1. 
Přijatá faktura za služby od zahraničního dodavatele 

100 EUR, kurz 1 EUR = 25 CZK 
2 500 

2a. Úhrada přijaté faktury, kurz 1 EUR = 26 CZK 2 600, kurzový rozdíl 100 

2b. Úhrada přijaté faktury, kurz 1 EUR = 24 CZK 2 400, kurzový rozdíl 100 

 

Přijatá faktura od zahraničního dodavatele je vyjádřena v české měně ke dni přijetí faktury. Stejně 

jako v předcházejícím příkladu se předpokládá, že úhrada této faktury probíhá v jiném měnovém 

kurzu, než se původně uskutečnil přepočet částky přijaté faktury do české měny. Situace 2a vyja-

dřuje stav, kdy dojde k oslabení české měny oproti měně zahraniční. Hodnota závazku v cizí měně 

se nemění, jen v české měně musí odběratel místo 2 500 CZK vynaložit na úhradu faktury 2 600 

CZK, to znamená, že musí zaplatit o 100 CZK více než původně očekával. Tím dochází ke kurzové 

ztrátě, která se účtuje na stranu MD stejného účtu v 5. účtové třídě. 

U situace 2b je stav opačný, k tomu, aby odběratel dostal 1 EUR, musí dát v české měně celkem 24 

CZK, oproti okamžiku, kdy přijal fakturu, musí vynaložit za získání každého EUR o 1 CZK méně, pro-

to je rozdíl zachycen ve finančních výnosech na účtu 663 – Kurzové zisky. 

5.4.2 Kurzové rozdíly k datu účetní závěrky  

K datu účetní závěrky je zapotřebí neuhrazené pohledávky / závazky v cizí měně přepočítat kur-

zem České národní banky k rozvahovému dni a zaúčtovat případné kurzové rozdíly. 

Zaúčtování kurzových rozdílů je obdobné jako u účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního 

období, tzn. s výsledkovým dopadem.  

 

Pohledávka je oběžným aktivem, závazek je v účetnictví zdrojem financování. Kromě 

nejčastěji účtovaných pohledávek z obchodních vztahů z titulu vystavené faktury za 

zboží / výrobky / služby se v účetnictví setkáváme s pohledávkami z titulu přijatých 

záloh nebo reklamací. Ve všech těchto případech platí, že o vzniku takové pohledáv-

ky se účtuje na straně MD příslušného účtu, kde je pohledávka evidována. V případě 
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závazků z obchodních vztahů z titulu přijaté faktury, přijaté zálohy nebo směnky 

k úhradě se vznik závazku zachytí na straně D účtu, kde je tento závazek evidován.  

Kromě pohledávek a závazků v české měně se účetní jednotka může setkat při ob-

chodování s jinými státy s pohledávkami a závazky v cizí měně. Tyto pohledávky 

resp. závazky se musí k okamžiku přijetí, resp. vystavení faktury přepočítat stanove-

ným kurzem do měny české, neboť zákon o účetnictví vyžaduje vést účetnictví 

v české měně. Úhrada těchto faktur z důvodu měnícího se měnového kurzu vede 

k účtování kurzových rozdílů – kurzového zisku nebo kurzové ztráty.   

 

1. Charakterizuje strukturu účtů ve 31. účtové skupině. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi pohledávkou a závazkem. 

3. Je přijatá provozní záloha pro účetní jednotku aktivem nebo pasivem?  

4. Jaké účty se používají pro účtování kurzových rozdílů?  

5. Mohou vznikat kurzové rozdíly k datu účetní závěrky?  

Literatura k tématu: 

[1] DUŠEK, Jiří.  Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech. 8. vyd. Praha: Grada, 2018. 

224 s. ISBN 978-80-271-0867-1.  

[2] JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. 3. vyd. Praha: Grada, 2017. 368 s. ISBN 
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[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 15. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2017. 446 s. ISBN 978-80-7554-068-3. 

[4] SEDLÁČEK, Jaroslav a kol. Finanční účetnictví – postupy účtování. Plzeň: Aleš Če-
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Kapitola 6 

Zobrazení osobních 

nákladů v účetnictví 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit účetní zachycení mzdových nákladů;  
• charakterizovat rozdíly mezi hrubou mzdou a čistou mzdou; 
• klasifikovat povinné odvody v kontextu mezd / platů.  

 

Klíčová slova: 

Mzdové náklady, hrubá mzda, čistá mzda, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň 

z příjmů fyzických osob.  
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6.1 Teoretické aspekty zaměstnávání  

Zaměstnanec je dle zákoníku práce34 fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pra-

covněprávním vztahu. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na 

náklady a odpovědnost zaměstnavatele.   

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základ-

ním pracovně právním vztahu. 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel vyplácí čistou mzdu zaměstnanci. Pro výpočet čisté mzdy 

zaměstnance je rozhodující výše hrubé mzdy a druh pracovně právního vztahu. Zaměstnavatel 

nese ve svém účetnictví náklady související se mzdou zaměstnance, ve většině případů také s po-

vinným pojištěním. Tím se rozumí zdravotní pojištění35, pojistné na sociální zabezpečení a příspě-

vek na státní politiku zaměstnanosti36.  

6.2 Účetní zobrazení mzdových nákladů 

Pro účtování osobních nákladů slouží v účetnictví účtová skupina 52 – Osobní náklady. Z toho vy-

plývá, že výše mzdových nákladů je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Každá přiznaná mzda, která 

zaměstnanci nebyla vyplacena, je zároveň závazkem, který se účtuje v účtové skupině 33 – Zúčto-

vání se zaměstnanci a institucemi. Tento závazek se vykazuje v rozvaze pod pasivy v části C.II jako 

závazky krátkodobé.  

O celkové výši přiznaných mezd zaměstnancům účtuje zaměstnavatel na straně MD účtu 521 – 

Mzdové náklady oproti straně D účtu 331 – Zaměstnanci. Výplata čisté mzdy se, jak vyplývá z Obr. 

18, projeví snížením zůstatku pasivního účtu 331 – Zaměstnanci na straně MD oproti snížení stavu 

peněžních prostředků na straně D (buď v hotovosti, nebo na základě převodu na bankovní účet). 

 
 

34 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

35 Upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

36 Upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanos-

ti. 
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K tomu, aby zaměstnavatel vypočítal čistou mzdu zaměstnanci, je zapotřebí vyčíslit výši pojistného 

na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální pojiš-

tění) placeného zaměstnancem a výši srážkové nebo zálohové daně z příjmů. Jelikož pojistné i daň 

z příjmů snižují částku, kterou zaměstnanec obdrží, zachytí se tyto odvody na straně MD účtu 331 

– Zaměstnanci oproti zvýšení stavu závazku vůči instituci na straně D, které se musí částka odvést. 

Zálohová nebo srážková daň z příjmů fyzických osob se odvádí finančnímu úřadu (zachytí se na 

účtu 342 – Ostatní přímé daně), zdravotní pojištění se platí zdravotní pojišťovně, sociální pojištění 

okresní správně sociálního zabezpečení (účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění). Ostatní srážky z mezd se zaúčtují na účtu 379 – Jiné dluhy.  

 

Obr. 18   Účtování mezd zaměstnanců 

6.2.1 Sociální a zdravotní pojištění 

Závazky, ale také pohledávky, vyplývající z pracovně právních vztahů zaměstnanců vůči institucím 

sociálního a zdravotního pojištění se zachycují, jak bylo zmíněno, na účtu 336 – Zúčtování s institu-

cemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Pracuje-li zaměstnanec na základě pracovní 

smlouvy, je jeho povinností odvést na sociálním pojištění celkem 6,5 % z hrubé mzdy a 4,5 % 

z hrubé mzdy na zdravotním pojištění. Kromě toho platí pojistné (zdravotní a sociální) jak ukazuje 

Tab. 3 také zaměstnavatel. Výše pojistného se odvíjí od hrubé mzdy zaměstnance, na zdravotní 

pojištění se jedná celkem o 9 % z hrubé mzdy, na sociální pojištění celkem 25 % z hrubé mzdy.  
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Tab. 3   Sazby pojistného 

POJISTNÉ SAZBA – ZAMĚSTANEC SAZBA – ZAMĚSTNAVATEL 

Sociální pojištění 6,5 % 25 % 

Zdravotní pojištění 4,5 % 9 % 

 

Za správnost výpočtu a odvod pojistného (jak to, které platí zaměstnanec, tak to, které platí za-

městnavatel) je odpovědný zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnava-

tel, zvyšuje výši osobních nákladů zaměstnavatele (zpravidla na MD na účtu 524 – Zákonné sociální 

a zdravotní pojištění) a vede do okamžiku úhrady ke vzniku závazku (na straně D účtu 336 - Zúčto-

vání s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění).  

Je-li uzavřena dohoda o provedení práce a výše měsíční mzdy je do 10 000 Kč včetně, nebo dohoda 

o pracovní činnosti s výši měsíční mzdy nepřevyšující 2 500 Kč, nepodléhají tyto částky povinnému 

odvodu na sociální a zdravotní pojištění, a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnava-

tele37.  

6.2.2 Daň z příjmů 

Technika zdaňování mezd zaměstnanců se odvíjí od skutečnosti, zda zaměstnanec pracuje na pra-

covní smlouvu, dohodu o provedení práce, o pracovní činnosti a v některých případech od výše 

měsíčního výdělku.  

V případě, že zaměstnanec pracuje na základě pracovní smlouvy (a podepsal daňové prohlášení), 

tak se k hrubému měsíčnímu příjmu zaměstnance přičítá zdravotní a sociální pojištění, které platí 

zaměstnavatel za své zaměstnance – tj. 9 % zdravotní pojištění a 25 % sociální pojištění. Zjednodu-

šeně lze říci, že hrubá mzda se násobí koeficientem 1.34. Přičtením povinného pojistného k hrubé 

mzdě se získá superhrubá mzda, která je základem daně pro účely vypočtu zálohy na daň. Super-

hrubá mzda se zaokrouhluje v rámci měsíčního výpočtu zálohy na daň z příjmů na celé stokoruny 

nahoru.  

 
 

37 Více o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr např. KOLEKTIV AUTORŮ. Zákoník práce. 2018.  
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Daňová povinnost se zjistí tak, že tento základ daně, kterým je, jak bylo výše uvedeno supehrubá 

mzda, se vynásobí sazbou daně, ta činí v současné době dle § 16 zákona o daních z příjmů 15 %.  

Vzhledem k situaci, že poplatník podepsal daňové prohlášení, má možnost, jak vyplývá z Obr. 19, 

uplatnit slevy na dani. Kromě nejčastěji využívané slevy na poplatníka uvádí zákon další položky – 

slevu na studenta, na částečný nebo plný invalidní důchod, na ZTP, slevu za umístění dítěte, využít 

lze i částku na vyživované děti, která může mít charakter daňového bonusu. Po odečtení slev na 

dani získáváme měsíční výši zálohy na daň38. 

 

           hrubá mzda 
 

 +          sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 
 

 =         superhrubá mzda  
 

 =         na celé stokoruny nahoru 
 

 X         sazba daně 15 %  
 

 =         záloha na daň před slevami 
 

  -         slevy na dani  
 

  =        zálohová daň po slevách 
 

  -         daňové zvýhodnění na vyživované děti 
 

  =         záloha na daň / daňový bonus 

 

Obr. 19    Výpočet zálohy na daň z příjmů 

Pokud zaměstnanec nepodepsal daňové prohlášení, nemůže uplatňovat slevy na dani ani daňové 

zvýhodnění.  

 
 

38 Konkrétní výše částek je uvedena v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 35ba, 

§ 35c. 
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6.3 Manažerský a zaměstnanecký 

pohled na mzdy 

Zaměstnanec obdrží za vykonanou práci mzdu. Částka, kterou zaměstnanec za práci obdrží, neod-

povídá nákladům, které v souvislosti se mzdou má zachyceny zaměstnavatel v účetnictví. Zaměst-

navatel má v nákladech kromě částky čisté mzdy daň z příjmů, příspěvek na sociální zabezpečení a 

státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění39. Z tohoto důvodu je zapotřebí rozlišit mana-

žerský a zaměstnanecký pohled na mzdy.  

Z manažerského pohledu se bere v úvahu částka tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je 

navýšena o povinné příspěvky na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a zdravotní 

pojištění. Efektivita z tohoto pohledu lze určit, 

E=ČM/SHM, 

kde E je efektivita, ČM čistá mzda a SHM superhrubá mzda.  

Ze zaměstnaneckého pohledu jsou rozhodující veličiny hrubá mzda a čistá mzda, efektivitu lze de-

finovat užitím, 

E=ČM/HM, 

kde E je efektivita, ČM čistá mzda a HM hrubá mzda. 

Odměna, kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci na základě uzavřeného pracov-

ně právního vztahu je označována za mzdu nebo plat. Tato částka je v účetnictví 

zaměstnavatele nákladem a závazkem zároveň. Zatímco při přiznání zaměstnanci se 

účtuje mzda hrubá, při výplatě mzdy je rozhodující výše čisté mzdy.  

Čistá mzda se vypočte tak, že od hrubé mzdy se odečítají povinné odvody, tj. sociál-

ní pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob. Pro výpočet těchto 

odvodů je důležitá nejen výše mzdy, ale v některých případech také druh pracovně 

právního vztahu – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o prove-

dení práce.    

 
 

39 KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum: mzdy od A do Z. 2017.  
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1. Vysvětlete rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou.  

2. Jak se vypočte záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti?  

3. Jaká je v současné době sazba daně z příjmů fyzických osob? Z jaké částky se 

počítá?  

4. Vysvětlete rozdíl mezi hrubou mzdou a superhrubou mzdou.  

5. Charakterizujte výpočet a zaúčtování odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

6. Specifikujte účetní zachycení přiznání hrubých mezd zaměstnancům v kontextu 

účetních výkazů.  

Literatura k tématu: 

[1] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní 2018. 28. vyd. Olomouc: ANAG, 

2018. 631 s. ISBN 978-80-7554-117-8. 

[2] KOLETTIV AUTORŮ. Meritum Mzdy od A do Z 2017. 14. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2017. 562 s. ISBN 978-80-7552-542-0. 

[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Zákoník práce. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 1 295 s. 

ISBN 978-80-7554-115-4. 

[4] PELECH, Petr a Iva RINDOVÁ. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé 

činnosti v roce 2018. 26. vyd. Olomouc: ANAG, 2018, 391 s. ISBN 978-80-7554-

114-7. 

[5] SKÁLOVÁ, Jana a kol. Podvojné účetnictví 2018. 24. vyd. Praha: Grada, 2018. 

192 s. ISBN 978-80-271-0868-8.   

[6] VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. 451 s. ISBN 978-80-7552-926-8. 

 

 

 



 

 

Kapitola 7 

Účty časového rozlišení 

nákladů a výnosů, výdajů 

a příjmů 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit rozdíl mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy;  
• charakterizovat účetní zobrazení časového rozlišení;   
• vysvětlit význam dohadných účtů v účetnictví. 

 

Klíčová slova: 

Časové rozlišení, náklad, výdaj, výnos, příjem, akruální princip, dohadný účet. 
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7.1 Význam časového rozlišení 

Jedním ze základních účetních principů je princip akruálnosti, který je založen na podstatě vykázání 

nákladů a výnosů v období kdy vznikají, bez ohledu na to, zda došlo k pohybu peněz. V souvislosti 

s účtováním časového rozlišení je zapotřebí rozlišovat tyto pojmy:  

• výdaj – úbytek peněžních prostředků, 

• příjem – přírůstek peněžních prostředků, 

• náklad - je snížení ekonomického prospěchu, ke kterému došlo formou zvýšení závazků, úbyt-

kem aktiv nebo snížením jejich užitnosti, které vedlo ke snížení vlastního kapitálu jiným způ-

sobem, než rozdělením prostředků vlastníkům40, 

• výnos - je zvýšením ekonomického prospěchu, k němuž došlo formou zvýšení aktiv nebo sní-

žením závazků a které vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jinak než vkladem vlastníků41. 

V průběhu účetního období vzniká nesoulad mezi výdajem a nákladem, resp. příjmem a výnosem. 

Jedním z úkolů účetnictví je podat uživatelům (jak externím tak interním)42 informace o výsledku 

hospodaření. Výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl výnosů a nákladů. Proto je nutné zahr-

nout do nákladů a výnosů jen ty položky, které zde věcně a časově patří a je třeba vyloučit takové, 

které zde nepatří.  

  

 
 

40 Jedná se o definici dle Koncepčního rámce IAS/IFRS. V zákonu o účetnictví, prováděcí vyhlášce, ani Českých účetních 

standardech není pojem náklad definován.  

41 Jedná se o definici dle Koncepčního rámce IAS/IFRS. V zákonu o účetnictví, prováděcí vyhlášce, ani Českých účetních 

standardech není pojem výnos definován. Více o oblasti IAS/IFRS např. BARTH, E. M. Measurement in Financial Repor-

ting: the Need for Concepts. 2004, s. 331-352. 

42 Uživatelé účetních informací – viz Finanční účetnictví 1. 
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7.2 Účty časového rozlišení 

Účty časového rozlišení se nachází v účtové skupině 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv: 

• 381 – Náklady příštích období, 

• 382 – Komplexní náklady příštích období,  

• 383 – Výdaje příštích období, 

• 384 – Výnosy příštích období, 

• 385 – Příjmy příštích období.  

Tyto účty lze použít, pokud účetní jednotka zná účel, období a částku. Je-li částka neznámá a účetní 

jednotka ji odhaduje, používají se dohadné účty43.  

Účty náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné 

účty aktivní se vykazují v rozvaze v aktivech, zbývající účty z účtové skupiny 38 jsou vykazovány 

v rozvaze na straně pasiv.  

7.2.1 Náklady příštích období  

Náklady příštích období vyjadřují situaci, kdy výdaj účetní jednotce vzniká v tomto období, zatím-

co náklad až v období budoucím. Příkladem je nájemné placené dopředu. Úhrada nájemného do-

předu je na Obr. 20 zachycena snížením zůstatku peněžních prostředků a zvýšení zůstatku účtu 

381 – Náklady příštích období. V dalším období proběhne rozpuštění nájemného do nákladů.  

 

Obr. 20   Náklady příštích období 

 
 

43 Více kapitola 7.3.  
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7.2.2 Výdaje příštích období  

Výdaje příštích období představují situaci, kdy náklady vznikají v současném období, ale výdajem 

budou až v období následujícím. Jedná e například o nájemné placené pozadu. Obr. 21 uvádí, že 

zvýšení zůstatku na účtu 383 – Výdaje příštích období je účtováno současně se vznikem nákladu na 

straně MD. V dalším účetním období se proúčtuje zůstatek účtu 383 – Výdaje příštích období na 

straně MD oproti úbytku peněžních prostředků na straně D. 

 

Obr. 21   Výdaje příštích období  

7.2.3 Výnosy příštích období  

Účet výnosy příštích období se používá pro účtování příjmů, které vznikly v současném období. 

Výnosem se tyto příjmy stávají až v období následujícím. Příkladem je nájemné placené předem 

(účetní jednotka je v pozici pronajímatele). Z Obr. 22 vyplývá, že přijaté nájemné dopředu je pro 

účetní jednotku zvýšením příjmů na straně MD účtu 211 - Pokladna a současně se zvýší zůstatek na 

pasivním účtu 384 – Výnosy příštích období na straně D. Tento budoucí závazek je vyrovnán 

v dalším účetním období, dochází ke snížení zůstatku na účtu 384 – Výnosy příštích období a vzniku 

výnosů aplikací účtů z 6. účtové třídy na straně D.  

 

Obr. 22   Výnosy příštích období  
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7.2.4 Příjmy příštích období  

Účet pro příjmy příštích období se používá pro účtování výnosů, které se po časové a věcné strán-

ce týkají současného období, ale přijaty budou až v účetním období následujícím. Příkladem je ná-

jemné inkasované pozadu (účetní jednotka je v pozici pronajímatele). Postup účetního zobrazení 

znázorňuje Obr. 23, kde v prvním roce vzniká výnos na straně D a současně se zvyšuje zůstatek 

účtu 385 – Příjmy příštích období na straně MD jako náhrada účtu pro účtování peněžních pro-

středků, který by se použil, pokud by proběhla i platba. V následujícím účetním období, kdy platba 

proběhne, se zvýší stav peněžních prostředků a současně se sníží zůstatek účtu 385 – Příjmy příš-

tích období.  

 

Obr. 23   Příjmy příštích období  

7.3 Dohadné účty 

Dohadné účty se používají, zná-li účetní jednotka účel a období, ale částku pouze odhaduje => do-

hadný účet. Existují dva typy dohadných účtů:  

• 388 – Dohadné účty aktivní, 

• 389 – Dohadné účty pasivní.  

7.3.1 Dohadné účty aktivní 

Aktivní dohadný účet nahrazuje pohledávku. Účtují se na něm takové případy, které nelze zaúčto-

vat jako pohledávky, přitom výnos v předpokládané výši věcně a časově s daným obdobím souvi-
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sí44. Konkrétními příklady účtování jsou např. pohledávky vůči pojišťovně v důsledku pojistných 

událostí, které ještě nebyly k datu účetní závěrky vyúčtovány (viz Obr. 24) nebo nevyúčtované vý-

nosové úroky za běžné účetní období. Účetní jednotka k datu účetní závěrky zaúčtuje předpis ná-

hrady škody v odhadnuté částce, tak aby náhrada škody byla v účetnictví zachycena v tom samém 

účetním období, kdy ke škodě došlo. V dalším účetním období na základě skutečně přijaté částky 

dojde k vyrušení účtu 388 – Dohadné účty aktivní.  

 

Obr. 24    Dohadné účty aktivní  

7.3.2 Dohadné účty pasivní 

Dohadný účet pasivní nahrazuje závazek, u kterého není známa přesně jeho výše. Příkladem jsou 

nevyfakturované dodávky45 nebo nevyúčtované nákladové úroky.   

 

Věcný a časový nesoulad mezi vznikem nákladů a výdajů, výnosů a příjmů vyrovná-

vají v účetnictví účty pro časové rozlišení. Jedná se o rozvahové účty, které jsou ak-

tivní (náklady příštích období, příjmy příštích období) a pasivní (výdaje příštích ob-

dobí, výnosy příštích období). Aby bylo možné tyto účty použít, musí účetní jednot-

ka znát nejen účel a období, ale také částku. Náklady příštích období vyjadřují situa-

ci, kdy vzniká výdaj v tomto účetním období, zatímco náklad v obdobích následují-

cích. Výdaje příštích období jsou situací, kdy náklad vzniká účetní jednotce v aktuál-

ním účetním období, zatímco výdaj až v období následujícím. Výnosy příštích období 

lze charakterizovat tím, že příjem vznikl v aktuálním účetním období, zatímco výnos 

až v období následujícím. Příjmy příštích období vyjadřují opačnou situaci, tj. výnos 

 
 

44 SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2018. 2018, s. 103. 

45 Viz kapitola 1. 
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vzniká v aktuálním účetním období, zatímco příjem vznikne až v následujícím účet-

ním obdobím.  

Je-li částka neznámá, provádí účetní jednotka její odhad. K tomuto účelu slouží do-

hadné účty – dohadné účty aktivní, dohadné účty pasivní.  

 

1. Vysvětlete rozdíl mezi nákladem a výdajem. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi výnosem a příjmem.  

3. Rozdělte účty v účtové skupině 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv na aktivní a 

pasivní.  

4. Účetní jednotka zaplatila předplatné časopisu na příští rok. Jedná se o náklad 

nebo výdaj příštího období?  

5. V jakém případě účtujeme na dohadných účtech?  

Literatura k tématu: 

[1] BARTH, E. Mary. Measurement in Financial Reporting: The Need for Concepts. 

Accounting Horrizonts. 2014, vol. 28, no. 2, pp. 331-352. ISSN 0888-7993. 

[2] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 15. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2017. 446 s. ISBN 978-80-7554-068-3.  

[3] SKÁLOVÁ, Jana a kol. Podvojné účetnictví 2018. 24. vyd. Praha: Grada, 2018. 

192 s. ISBN 978-80-271-0868-8.   

 



 

 

Kapitola 8 

Význam účtování 

opravných položek a 

rezerv 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat význam účetních a zákonných rezerv v účetnictví;    
• vyhodnotit dopad účtování opravných položek na účetní výkazy;  
• vysvětlit význam účtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti.  

 

Klíčová slova: 

Rezerva, zákonná rezerva, účetní rezerva, zákonná opravná položka, účetní opravná 

položka.  
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8.1 Význam opravných položek 

Opravné položky slouží v účetnictví k vyjádření dočasného snížení hodnoty aktiva, v souladu s plat-

nými předpisy je možné vytvářet opravnou položku k:  

• dlouhodobému majetku,  

• zásobám, 

• krátkodobému finančnímu majetku, 

• pohledávkám.  

8.1.1 Opravná položka k dlouhodobému majetku 

Zatímco odpisy vyjadřují trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku46, opravné položky se po-

užívají v případech, dojde – li ke snížení hodnoty dočasného rázu. Pominou-li důvody k existenci 

této opravné položky, dochází k jejímu zrušení. 

Na Obr. 25 je zachycen princip účetního zachycení tvorby a zrušení opravných položek. O tvorbě 

opravné položky se účtuje na straně MD účtu 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek a na 

straně D příslušného účtu z účtové skupiny 09 dle typu dlouhodobého majetku. O snížení nebo 

zrušení opravných položek účtuje účetní jednotka na straně D účtu 559 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek oproti straně MD příslušného účtu dlouhodobého majetku z účtové skupiny 09.  

 

Obr. 25   Opravné položky k dlouhodobému majetku 

 
 

46 Dlouhodobý majetek – více kapitoly 2 a 3. 
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Opravné položky mají dopad na účetní výkazy – rozvahu i výkaz zisku a ztráty. Tvorbou opravné 

položky se snižuje netto hodnota aktiv v rozvaze. V položce korekce se kromě oprávek uvádí také 

opravné položky. Brutto hodnota aktiv se při tvorbě opravné položky nemění. Totéž platí, dojde-li 

ke zrušení této opravné položky, snižuje se korekce a zvyšuje se netto hodnota aktiva. Ve výkazu 

zisku a ztráty vzniká při tvorbě opravné položky provozní náklad, který je pouze nákladem účetním, 

tzn., není nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmu dle zákona o daních z příjmů.  

8.1.2 Opravná položka k zásobám  

Podobný účel a dopad na účetní výkazy jako opravná položka k dlouhodobému majetku má oprav-

ná položka k zásobám. Tvorba ani zrušení resp. snížení této opravné položky nemá daňový dopad.  

Příkladem, kdy se v účetnictví vytváří opravná položka k zásobám, může být situace dočasného 

snížení poptávky po zásobě, což znamená, že zásoby se staly hůře prodejné. Jak vyplývá z Obr. 26, 

použití účtů z účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám bude snižovat netto hodnotu zásob, 

neboť vliv tvorby opravné položky se projeví ve výkazu rozvahy ve sloupci korekce.  

 

Obr. 26   Opravné položky k zásobám 

V případě, že by snížení hodnoty zásob bylo trvalého rázu, nelze k vyjádření trvalého snížení hod-

noty opravnou položku použít. Příkladem trvalého snížení může být např. zatopení skladu, kde je 

uskladněná zásoba. O tomto snížení se bude účtovat prostřednictvím účtové skupiny 54 – Jiné pro-

vozní náklady s příslušnými daňovými dopady47. Na straně D by se použil účet skladu, kde je daná 

zásoba účtována.  

 
 

47 Více zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
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8.1.3 Opravná položka k pohledávkám 

Opravné položky k pohledávkám mohou být dvojího typu:   

• zákonné opravné položky, 

• účetní opravné položky. 

Opravné položky k pohledávkám se tvoří, jsou-li tyto pohledávky po splatnosti. Zákonné opravné 

položky se vytváří v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů. U opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 se 

vytváří opravná položka ve výši 50 % z hodnoty pohledávky, uplynulo-li od konce sjednané splat-

nosti pohledávky více než 18 měsíců. Uplynulo-li více než 30 měsíců, je možné vytvořit opravnou 

položku ve výši 100 % z hodnoty pohledávky48. Pokud by hodnota pohledávky byla vyšší než 

200 000 Kč, je podmínkou k tvorbě zahájení rozhodčího, soudního nebo správního řízení.  

Nejsou-li podmínky výše uvedené splněny a je-li pohledávka po splatnosti, měla by účetní jednotka 

za účelem dosažení věrného a poctivého obrazu vytvářet účetní opravné položky, jejichž tvorba je 

plně v kompetenci účetní jednotky. Tvorba takovýchto opravných položek základ daně účetní jed-

notky neovlivňuje. Ať už se jedná o účetní nebo zákonnou opravnou položku, používá se při tvorbě 

těchto opravných položek na straně D účet 391 – Opravné položky k pohledávkám. Detailněji je 

uvedené znázorněno na Obr. 27.  

 

Obr. 27    Opravné položky k pohledávkám 

 
 

48 Detailněji § 8a zákona č. 593/1992 Sb.  
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Pokud vytvoří účetní jednotka opravnou položku (účetní nebo zákonnou) ve výši 100 % hodnoty 

pohledávky a neočekává, že bude pohledávka v budoucnu uhrazena je možno odepsat pohledáv-

ku do nákladů49 prostřednictvím účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady. Před odpisem této 

pohledávky do nákladů je zapotřebí, aby účetní jednotka zrušila stávající vytvořenou opravnou 

položku. Ke zrušení opravné položky dojde také v případě, kdy má účetní jednotka vytvořenou 

opravnou položku k pohledávce a danou pohledávku dlužník účetní jednotce uhradí.  

8.2 Význam rezerv 

Stejně jako opravné položky jsou také rezervy vyjádřením zásady opatrnosti v účetnictví. Rezervy 

se tvoří na pokrytí budoucích výdajů, které nastanou a povedou ke snížení ekonomického prospě-

chu.  Přesná výše částky nebo přesné období, kdy výdaj nastane, nejsou zpravidla známy50. Ve vý-

kazu rozvahy se vykazují v pasivech v cizích zdrojích v položce B. Rezervy. 

Rezervy jsou uznáním závazku, proto se jejich tvorba dle Obr. 28 účtuje na stranu D účtu z účtové 

skupiny 45 – Rezervy a zároveň se zvyšuje náklad v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní 

náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti. Rezervy je možno rozlišovat na:  

• zákonné rezervy,  

• účetní rezervy. 

 

Obr. 28    Rezervy v účetnictví  

 
 

49 Neboť vznik pohledávky se projevil zvýšením oběžných aktiv a zvýšením výnosů, které ale nejsou realizovány. 

50 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí. 2012, s. 199.  
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Čerpání nebo zrušení rezervy se účtuje opačným účetním zápisem, tzn. na MD je účet ze skupiny 

45 – Rezervy, na straně D dochází ke snížení nákladů z účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, kom-

plexní náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti.  

Příkladem rezerv podle zvláštních předpisů jsou rezervy na opravu dlouhodobého hmotného ma-

jetku. Mezi podmínky, které je nutno dle zákona o rezervách splnit patří:  

• Majetek, na který se rezerva tvoří, se nachází ve vyšší než I. odpisové skupině, 

• rezerva se tvoří nejméně 2 zdaňovací období, 

• peněžní prostředky, které odpovídají výši vytvořené rezervy, jsou převedeny na samostatný 

účet. 

Zákonné rezervy na opravu majetku nelze tvořit na majetek určený k likvidaci nebo např. na maje-

tek, který se opravuje každoročně (pravidelně).  

Účetní jednotka na konci každého účetního období posuzuje výši a odůvodnitelnost rezerv, vykazu-

je-li rezerva zůstatek, převádí se do následujícího období. Zákon o rezervách kromě minimální do-

by, po kterou je nutné rezervu tvořit, stanovuje maximální dobu tvorby takovéto rezervy, která se 

odvíjí od odpisové skupiny, do které je majetek, na který se rezerva tvoří, zařazen.  

Kromě zákonných rezerv na opravu dlouhodobého majetku vytváří účetní jednotky účetní rezervy, 

jejichž tvorba není daňově uznatelným nákladem. Jedná se o rezervy na záruční opravy, restruktu-

ralizaci nebo daň z příjmů.  

 

Rezervy i opravné položky jsou vyjádřením zásady opatrnosti v účetnictví. Opravné 

položky slouží k vyjádření dočasného snížení hodnoty aktiva. Vytváří se 

k dlouhodobému majetku, zásobám, krátkodobému finančnímu majetku a pohle-

dávkám. Tvorba opravné položky snižuje netto hodnotu aktiva ve výkazu rozvahy. 

Na zvýšení hodnoty aktiva nelze dle české právní úpravy opravnou položku tvořit. 

K dlouhodobému majetku, zásobám a krátkodobému finančnímu majetku lze vytvá-

řet pouze účetní opravné položky, zákonné opravné položky, které mají daňový do-

pad, mohou být pouze k pohledávkám.  

Rezervy jsou pasivem, cizím zdrojem financování. Slouží k pokrytí budoucích výdajů, 

jejich tvorba je proto v současném období nákladem a závazkem zároveň. Stejně ja-

ko opravné položky, tak i rezervy mohou být účetní a daňové. Typickým příkladem 

zákonných rezerv jsou rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku.   
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1. Vysvětlete význam tvorby opravných položek.  

2. Je možné vytvářet opravné položky k pasivům?  

3. Charakterizujte dopad tvorby opravných položek na účetní výkazy.  

4. Vysvětlete význam tvorby rezerv.  

5. Specifikujte pravidla pro tvorbu zákonných rezerv na opravu dlouhodobého 

hmotného majetku.  

6. Je rezerva vlastní nebo cizí zdroj financování?  

Literatura k tématu: 

[1] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 15. vyd. Olomouc: 
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Kapitola 9 

Vlastní a cizí zdroje 

financování 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit rozdíl mezi základním a vlastním kapitálem;  
• charakterizovat proces snížení, resp. zvýšení základního kapitálu; 
• vysvětlit význam bankovních úvěrů a jejich účetní zachycení.   

 

Klíčová slova: 

Vlastní kapitál, základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, cizí zdroje. 
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9.1 Vlastní kapitál  

Vlastní kapitál je významný zdroj financování, v rozvaze se vykazuje na straně pasiv v položce A. 

Vlastní kapitál je tvořen:  

• základní kapitálem,  

• kapitálovými fondy a fondy tvořenými ze zisku, 

• nerozděleným ziskem, neuhrazenou ztrátou, 

• výsledkem hospodaření běžného roku51.  

9.1.1 Základní kapitál 

Dle zákona o obchodních korporacích52 je základním kapitálem souhrn všech vkladů. Pojem zá-

kladní kapitál je spojen s obchodními korporacemi, kterými jsou obchodní společnosti a družstva. 

Obchodní společnosti se dělí na osobní a kapitálové. K osobním patří: 

• veřejná obchodní společnost,  

• komanditní společnost. 

Ke kapitálovým obchodním společnostem se řadí: 

• akciová společnost,  

• společnost s ručením omezeným.  

Veřejná obchodní společnost53 je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podniká-

ní nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Dle ustanovení zákona 

o  obchodních korporacích není povinností veřejné obchodní společnosti vytvářet základní kapitál. 

Komanditní společnost54 je společnost, v niž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně 

(komanditista) a jeden neomezeně (komplementář).  

 
 

51 Více o rozdělení výsledku hospodaření v kapitole 10. 

52 Zákon č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

53 Detailněji hlava II zákona č. 90/2012 Sb. 



67 VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

Společnost s ručením omezeným55 je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdíl-

ně, do výše v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku 

v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Minimální výše vkladu a tím i související minimální výše 

základního kapitálu je 1 Kč.   

Společnost, jejíž základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií, je označována jako akciová spo-

lečnost56. Minimální výše základního kapitálu musí dosahovat alespoň částky 2 000 000 Kč nebo 

80 000 EUR.  

O základním kapitálu účtuje účetní jednotka na účtu 411 – Základní kapitál57. Konečný stav na tom-

to účtu musí odpovídat výši základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Změny základ-

ního kapitálu, zatím do obchodního rejstříku nezapsané, se zachycují na účtu 419 – Změny základ-

ního kapitálu.  

Účetní jednotka vede účetnictví od okamžiku svého vzniku až do okamžiku zániku. Ke dni vzniku 

otevírá počáteční stavy na účtech za použitím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný souvztažně 

s příslušnými účty aktiv nebo pasiv, jak uvádí Obr. 29.  

 

Obr. 29   Otevření účetnictví 

Na tomto Obr. je základní kapitál obchodní společnosti ve výši 2 000 jednotek, z toho splaceno je 

600 jednotek prostřednictvím peněžitého vkladu na bankovním účtu, zbývající část vkladu – 1 400 

 
 

54 Detailněji Hlava III zákona č. 90/2012 Sb. 

55 Detailněji Hlava IV zákona č. 90/2012 Sb. 

56 Detailněji Hlava V zákona č. 90/2012 Sb. 

57 Fyzická osoba, která vede účetnictví, používá účet 491 – Účet individuálního podnikatele.  
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jednotek – zatím zaplacena není a představuje pohledávku za upsaný nesplacený základní kapitál, 

která se v rozvaze vykazuje v aktivech jako aktivum nejméně likvidní.  

Základní kapitál se v průběhu životního cyklu obchodní společnosti může měnit – zvyšovat nebo 

snižovat. Ke zvýšení základního kapitálu může docházet např. změnou struktury vlastních zdrojů 

nebo úpisem nových vkladů, snižovat se naopak může např. z důvodu ztráty, která vznikla v sou-

časném nebo v minulých účetních obdobích. 

9.1.2 Ážio 

Ážio vzniká při zvyšování základního kapitálu úpisem nových vkladů, je-li emisní kurz a jmenovitá 

hodnota vkladu (příp. akcie) odlišná. Ážio je součástí vlastního kapitálu účetní jednotky. Může být 

kladné – pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota vkladu (akcie) nebo záporné – pokud je 

emisní kurz nižší než jmenovitá hodnota vkladu (akcie).  

Ážio se ve výkazu rozvahy vykazuje na straně pasiv v položce A. Vlastní kapitál. Na Obr. 30 je za-

chycen příklad možného účtování ážia při úpisu nových vkladů.   

 

Obr. 30   Ážio 

9.1.3 Ostatní kapitálové fondy 

Součástí vlastního kapitálu jsou ostatní kapitálové fondy, na kterých se účtují vklady společníků 

mimo základní kapitál. Tyto vklady mohou být jak v peněžité, tak v nepeněžité podobě. 

 

Obr. 31   Příplatky mimo základní kapitál 
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9.1.4 Fondy  

Zákonný rezervní fond byl v minulosti vytvářen povinně dle obchodního zákoníku. Od platnosti 

zákona o obchodních korporacích povinnost vytvářet zákonný rezervní fond neplatí. Rozhodnutí o 

tvorbě tohoto fondu je v kompetenci účetní jednotky. Rezervní fond se primárně používá na úhra-

du vzniklé ztráty, tvoří se obvykle ze zisku. 

V rozvaze je rezervní fond součástí vlastního kapitálu, vykazuje se pod položkou A.III - Fondy ze 

zisku.  

Kromě rezervního fondu mohou účetní jednotky vytvářet také statutární nebo ostatní fondy, dle 

svých interních pravidel. Jelikož je fond vlastním zdrojem financování (pasivem), účtuje se zvýšení 

zůstatku fondu – tj. tvorba na straně D, čerpání fondu se zachytí na straně MD. 

9.1.5 Výsledek hospodaření 

Součástí vlastního kapitálu je výsledek hospodaření. O výsledku hospodaření ve schvalovacím ří-

zení se účtuje prostřednictvím účtové skupiny 43, výsledek hospodaření minulých let, který není 

rozdělen, resp. uhrazen se zachycuje s použitím účtů v účtové skupině 4258.  

Výsledek hospodaření se vypočte jako rozdíl výnosů a nákladů, může jím být buď zisk, nebo ztráta. 

Detailní struktura nákladů a výnosů účetní jednotky je zobrazena ve výkazu zisku a ztráty59. Výkaz 

zisku a ztráty je významnou součástí účetní závěrky účetní jednotky.  

  

 
 

58 Detailněji se rozdělením zisku, úhradou ztráty zabývá 10. kapitola. 

59 Více kapitola 12.  
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9.2 Cizí zdroje financování  

Kromě vlastních zdrojů financování se používají i cizí zdroje financování. Tyto cizí zdroje financo-

vání se účtují prostřednictvím účtů z 2., 3. nebo 4. účtové třídy. Ve výkazu rozvahy se tyto zdroje 

dělí dle doby splatnosti na:  

• rezervy60,  

• závazky – krátkodobé, dlouhodobé. 

V hospodářských stycích mezi podniky je v tržní ekonomice běžné, že za dodávky výrobků, prací a 

služeb se neplatí ihned, ale s časovým zpožděním po jejich převzetí či dodání61. Příkladem krátko-

dobých závazků jsou např. závazky z obchodních vztahů62, závazky vůči zaměstnancům nebo 

z titulu sociálního a zdravotního pojištění63 nebo z titulu bankovních úvěrů64. Pro tyto krátkodobé 

závazky je typická doba splatnosti do jednoho roku. Účty pro účtování krátkodobých závazků se 

nachází ve 2. nebo ve 3. účtové třídě.  

Dlouhodobé závazky se účtují prostřednictvím 4. účtové třídy. Používají se v případech, kdy doba 

splatnosti závazku je delší než 1 rok.  

 

Zdroje financování vykazuje účetní jednotka v rozvaze na straně pasiv. Člení se na 

vlastní zdroje a cizí zdroje. Významným vlastním zdrojem financování je vlastní kapi-

tál, ke kterému patří základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku nebo výsle-

dek hospodaření účetní jednotky. K cizím zdrojům patří závazky (krátkodobé a dlou-

hodobé) a rezervy.  

Základní kapitál je souhrnem všech vkladů, povinně se vytváří v kapitálových ob-

chodních společnostech (společnost s ručením omezeným a akciová společnost). 

 
 

60 Více kapitola 8.  

61 VALACH, J. Finanční řízení podniku. 1999, s. 160.  

62 Více kapitola 5. 

63 Více kapitola 6. 

64 Více kapitola 4. 
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Ážio představuje rozdíl mezi jmenovitou a upsanou hodnotou akcie resp. vkladu. 

O  vkladech mimo základní kapitál se účtuje na účtu ostatní kapitálové fondy.  

Kromě vlastních zdrojů využívají účetní jednotky také cizí zdroje financování. Závaz-

ky se v rozvaze vykazují dle doby splatnosti v členění na krátkodobé (splatné do 

1  roky) a dlouhodobé (zbývající doba splatnosti je delší než 1 rok). Součástí cizího 

kapitálu jsou také rezervy.  

 

1. Vysvětlete rozdíl mezi základním a vlastním kapitálem.  

2. Je možné mít záporný vlastní kapitál?  

3. Vysvětlete rozdíl mezi rezervním fondem a rezervou?  

4. Charakterizujte význam základního kapitálu a jeho zobrazení ve výkazu rozvahy. 

5. Jaké znáte cizí zdroje financování?  
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Kapitola 10 

Účetní uzávěrka a závěrka, 

výsledek hospodaření, 

zisk nebo ztráta, dělení, 

úhrada  

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit rozdíl mezi účetní uzávěrkou a závěrkou;  
• vypočítat výsledek hospodaření účetní jednotky; 
• charakterizovat možnosti rozdělení zisku a úhrady ztráty.  

 

Klíčová slova: 

Výsledek hospodaření, účetní závěrka, účetní uzávěrka, zisk, ztráta.  
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10.1 Účetní uzávěrka 

V rámci účetní uzávěrky provede účetní jednotka:  

• inventarizaci,  

• zaúčtování účetních operací na konci období, 

• zjištění výsledku hospodaření před zdaněním, 

• výpočet daňové povinnosti, 

• převod obratů, resp. konečných stavů na účet 710 – Účet zisku a ztráty a účet 702 – Konečný 

účet rozvažný. 

Z výše uvedeného vyplývá, že účetní uzávěrka předchází účetní závěrce. Účetní závěrka je usku-

tečňována prostřednictvím uzávěrkových operací. Uzávěrkovými operacemi se rozumí zaúčtování 

všech účetních případů do období, s nímž věcně a časově souvisí, a to na základě příslušných účet-

ních dokladů65. 

Zákon o účetnictví uvádí, že inventarizace66 je činností, při níž se účetní stav porovnává se stavem 

skutečným, na což dále navazuje vyrovnání případně vzniklých inventarizačních rozdílů. Inventari-

začním rozdílem může být přebytek (je-li skutečný stav vyšší než stav účetní) nebo manko (scho-

dek), pokud skutečný stav je nižší než účetní stav. O přebytku se účtuje do výnosů, o manku 

(schodku) do nákladů. Účetní jednotka je povinna provést inventarizaci nejméně jedenkrát ročně, 

inventarizační práce mohou být zahájeny nejdříve 4 měsíce před a 1 měsíc po skončení účetního 

období.  

K datu účetní závěrky posuzuje účetní jednotka u dlouhodobého majetku správnost odpisového 

plánu, odůvodněnost tvorby opravných položek, provede také kontrolu existence majetku. U zá-

sob se stejně jako u dlouhodobého majetku sleduje jejich fyzický stav k datu účetní závěrky, je 

nutno také zajistit, aby kalkulační účty pro pořízení zásob měly k datu účetní závěrky konečný stav 

0 a nebyly vykazovány v rozvaze (zásoby na cestě, nevyfakturované dodávky). V případě pohledá-

vek se sleduje výše pohledávek, odůvodněnost tvorby opravných položek, u pohledávek v cizí mě-

ně je zapotřebí zaúčtovat kurzový rozdíl. Totéž platí pro závazky v cizí měně. V rámci položek časo-

vého rozlišení je zapotřebí provést jejich přepočet.   

 
 

65 SEDLÁČEK, J. a kol. Finanční účetnictví: postupy účtování. 2017, s. 175. 

66 Viz § 29 zákona o účetnictví. 
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Po zaúčtování účetních operací k datu účetní závěrky uzavírá účetní jednotka účetní knihy. Pro tyto 

účely je důležité vypočítat konečné stavy účtů aktivních a pasivních, obraty nákladových a výnoso-

vých účtů, jak je znázorněno na Obr. 32. 

 

 

 

Obr. 32   Konečné stavy aktivních a pasivních účtů 

Jak vyplývá, z výše uvedeného obrázku, mohou mít rozvahové účty – aktivní a pasivní – počáteční 

stavy. Konečný stav aktivního účtu se zjistí tak, že k počátečnímu stavu se přičítá obrat té strany, 

kde byl počáteční stav (tj. strany MD) a odečítá se obratu strany opačné (tj. strany D). Konečný 

stav pasivního účtu se zjistí tak, že k počátečnímu stavu se připočte obrat té strany, kde je stav 

počáteční (tj. strany D) a odečte obrat strany opačné (tj. strany MD). Z Obr. 33 lze pozorovat, že 

obraty aktivních a pasivních účtů se převedou na účet 702 – Konečný účet rozvažný.  

Výsledkové účty – nákladové a výnosové – počáteční stav nemají. Jejich konečné stavy se převádí 

na účet 710 – Účet zisku a ztráty.  
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Obr. 33   Převod na závěrkové účty 

10.2 Výsledek hospodaření 

Po zaúčtování výše uvedených účetních případů zjišťuje účetní jednotka účetní výsledek hospoda-

ření, který je definován jako: 

účetní výsledek hospodaření = výnosy – náklady, 

součástí závěrkových prací je nejen zjištění účetního výsledku hospodaření účetní jednotky, ale 

také je nezbytné vypočítat a zaúčtovat daň z příjmů. Podkladem pro výpočet daňové povinnosti je 

účetnictví, konkrétně výše účetního výsledku hospodaření. 

Účetní hospodářský výsledek se od daňového výsledku hospodaření odlišuje, a to vlivem existence 

připočitatelných a odpočitatelných položek. Mezi připočitatelné položky patří náklady, které nelze 

uznat za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle zvláštního předpisu67. Jedná se napří-

klad o účetní odpisy dlouhodobého majetku, dary, náklady na reprezentaci, náklady z titulu tvorby 

účetních rezerv nebo účetních opravných položek.  

Účetní hospodářský výsledek se snižuje o položky odčitatelné od základu daně, ke kterým patří 

např. bezúplatná plnění nebo ztráta. O hodnotu bezúplatných plnění je možné snížit základ daně u 

fyzické osoby až o 15 %, přičemž minimální hodnota darů na vymezené účely činí alespoň 1 000 Kč, 

 
 

67 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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u právnické osoby až o 10 %, přičemž minimální hodnota daru na vymezené účely činí alespoň 

2 000 Kč. Pro odpočet daňové ztráty platí, že ji lze uplatnit do hodnoty základu daně, posuzuje se 

výše ztráty za 5 předcházejících zdaňovacích období. 

Po úpravách účetního výsledku hospodaření o přičitatelné a odpočitatelné položky se základ daně 

zaokrouhlí na tisíce směrem dolů a vynásobí se sazbou 19 %68. Snížit daňovou povinnost může 

účetní jednotka využitím slev na dani – např. slevy z titulu investiční pobídky nebo slevy za za-

městnávání osob se zdravotním postižením. Pokud je poplatníkem daně fyzická osoba lze uplatnit 

např. slevu na poplatníka.  

Čistý výsledek hospodaření je vypočten jako rozdíl účetního výsledku hospodaření a daňové po-

vinnosti. Vypočtená daňová povinnost se zachytí jako náklad na účtu 591 – Daň z příjmů splatná na 

straně MD se souvztažným zápisem na straně D na účtu 341 – Daň z příjmů. Kromě daňové povin-

nosti může účetní jednotce vzniknout povinnost platit zálohy na daň z příjmů v průběhu zdaňova-

cího období69.  

Po zaúčtování všech výše uvedených případů sestavuje účetní jednotka výkazy účetní závěrky70.  

10.3 Rozdělní zisku, úhrada ztráty 

Na začátku nového účetního období otevírá účetní jednotka rozvahové účty za použití účtu 701 – 

Počáteční účet rozvažný. Výsledek hospodaření po zdanění se z počátečního účtu rozvážného pře-

vede na stranu MD nebo D účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení71. Na tomto 

účtu zůstává výsledek hospodaření až do okamžiku jeho rozdělení, resp. vypořádání.  

Na Obr. 34 jsou zachyceny možnosti rozdělení zisku. Účetní jednotka může převést zisk do rezerv-

ního fondu nebo do jiných fondů72, zvýšit o zisk základní kapitál, vyplatit podíly na zisku, použít zisk 

 
 

68 Uvedené platí, je-li účetní jednotka právnickou osobou. 

69 Detailněji např. PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem 2018. 2018.  

70 Více v kapitole 12. 

71 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 2012, s. 355. 

72 Více v kapitole 9. 
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k zúčtování nevypořádané ztráty z předcházejících účetních období nebo ponechat zisk jako ne-

rozdělený. Rozdělení zisku se z účetního pohledu projeví změnou struktury pasiv, kdy se jedno pa-

sivum zvyšuje a druhé snižuje.  

 

Obr. 34   Rozdělení zisku 

Obdobné účty se používají při úhradě ztráty, s tím rozdílem, že místo tvorby fondů se účtuje o čer-

pání fondů, pokud účetní jednotka nemá dostatek zdrojů k úhradě ztráty, ponechává ztrátu neu-

hrazenou na účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let. Tento účet následně snižuje celkovou výši 

vlastního kapitálu. Pokud dosahuje účetní jednotka ztráty dlouhodobě, aniž by měla zdroje k její 

úhradě, může nastat případ, kdy základní kapitál účetní jednotky je větší než kapitál vlastní, event. 

situace, kdy vlastní kapitál bude záporný.  

Účetní práce na konci účetního období vedoucí k uzavření účetních knih se označují 

jako účetní uzávěrka. Mezi typické uzávěrkové operace patří např. zaúčtování inven-

tarizačních rozdílů, rezerv, opravných položek nebo časového rozlišení. Následně 

zjišťuje účetní jednotka účetní výsledek hospodaření, který dále mimoúčetně upra-

vuje na základ daně a vypočte daňovou povinnost. Rozdíl mezi účetním hospodář-

ským výsledkem a daňovou povinností je čistý výsledek hospodaření – zisk nebo 

ztráta. O rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty je účtováno v následujícím účetním 

období.  
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1. Vysvětlete rozdíl mezi účetní uzávěrkou a závěrkou.  

2. Jakým způsobem se vypočte výsledek hospodaření?  

3. Jaké zdroje financování může účetní jednotka použít k úhradě ztráty?  

4. Charakterizujte výpočet daňové povinnosti účetní jednotky. 

5. Vysvětlete účetní zobrazení zisku ve výkazu rozvahy. 

6. Jaký je rozdíl mezi účetním a čistým výsledkem hospodaření?  
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Kapitola 11 

Konsolidace 

a konsolidovaná účetní 

závěrka, harmonizace 

účetnictví 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• charakterizovat význam konsolidované účetní závěrky;   
• vysvětlit metody sestavení konsolidované účetní závěrky;   
• klasifikovat směry harmonizace účetnictví. 

 

Klíčová slova: 

Konsolidovaná účetní závěrka, metody konsolidace, IAS/IFRS, US GAAP. 
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11.1 Konsolidovaná účetní závěrka 

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka, která je sestavená a upravená metodami konsoli-

dace. Účetní závěrka se sestavuje za skupinu, která je označena jako konsolidační celek, který tvoří 

mateřská společnost, dceřiné společnosti a přidružené společnosti.  

Mateřskou společností je společnost, která uplatňuje vliv v jiné společnosti, tento vliv se klasifikuje 

dle výše podílu na hlasovacích právech na: 

• rozhodující – více než 40 % hlasovacích práv73, 

• podstatný – vliv od 20 do 40 % hlasovacích práv74, 

• menšinový – do 20 % hlasovacích práv. 

Dceřinou společností je společnost, ve které mateřská společnost vykonává rozhodující vliv, při-

druženou společností taková společnost, kde mateřská společnost vykonává podstatný vliv. 

Konsolidovaná účetní závěrka je tvořena následujícími výkazy: 

• konsolidovaná rozvaha, 

• konsolidovaný výkaz zisku a ztráty,  

• konsolidovaný přehled o peněžních tocích, 

• konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu, 

• příloha. 

Základním principem je sestavit účetní závěrku za celou konsolidační skupinu tak, jako by tato sku-

pina byla pouze jednou účetní jednotkou. Zákon o účetnictví definuje celkem tři skupiny – malou, 

střední a velkou v závislosti na netto hodnotě aktiv, čistém obratu a průměrném počtu zaměstnan-

ců. Malá skupina účetních jednotek nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, 

pokud se nejedná o subjekt veřejného zájmu. 

  

 
 

73 Dle IFRS nad 50 %. 

74 Dle IFRS 20 % až 50 %. 
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Pro sestavení konsolidované účetní závěrky se používají tyto metody: 

• plná, 

• poměrná, 

• ekvivalencí.  

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. 

Délka účetního období při konsolidaci účetní závěrky musí být stejná. V konsolidované účetní zá-

věrce se zachytí pouze vztahy, které byly realizovány mimo konsolidační celek, za tímto účelem je 

zapotřebí vyloučit vzájemné pohledávky a závazky, finanční investice apod.  

11.2 Harmonizace účetnictví  

Globální charakter ekonomiky vyvolává tlak na sjednocení informačních systémů, které by zajistily 

srovnatelnost, srozumitelnost a spolehlivost informací. Uvedené probíhá také v účetnictví. Základ-

ním zdrojem ekonomických informací jsou účetní výkazy, proto se současné směry harmonizace 

účetnictví ve světě zaměřují právě na účetní výkaznictví.  

Významnou úlohu v počátcích harmonizace účetnictví v Evropě měly účetní směrnice Evropské 

unie – tzv. direktivy. V současné době mají zásadní význam v harmonizaci účetnictví Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví (IFRS – International Financial Reporting Standards) a US GAAP 

(General Accepted Accounting Principles).  

11.2.1 Direktivy EU 

První překážky fungování společného trhu se začaly objevovat již v okamžiku vzniku celní unie. Ty 

vedly k jednoznačnému závěru, že je zapotřebí tyto překážky odstranit. Prvním zásadním doku-

mentem Evropské unie k harmonizaci účetnictví byla Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS z 25. čer-

vence 1978 (dále jen 4. direktiva). 4. direktiva stanovila závazné vzory pro rozvahu a výsledovku a 

minimální obsah komentáře k účetní závěrce a výroční zprávě. Pro tuto direktivu je typické, že ob-

sahuje velký počet variantních řešení. Právo volby omezuje srovnatelnost informací získaných 

z účetních výkazů.  

Druhou stěžejní směrnicí byla Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS z 13. června 1983 (dále jen 

7.  direktiva). 7. direktiva obsahovala celkem 6 oddílů, které byly tematicky zaměřené na oblast 

konsolidované účetní závěrky. Po směrnici, která byla určena pro konsolidované účetní závěrky 
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podnikatelských subjektů, vyšly ještě další dvě, které byly určeny pro banky (Směrnice Rady 

86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních konsolidovaných účetních závěrkách pro banky a 

ostatní finanční instituce) a pro pojišťovny (Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 19. prosince 1991 o 

ročních a konsolidovaných účetních závěrkách pro pojišťovny). 

Uvedené direktivy měly právní povahu směrnice, a proto jejich účinek nebyl tak vysoký, jak bylo 

očekáváno, neboť nebyly rozpracovány do úrovně účetních standardů. V důsledku práva volby 

a  snahy respektovat národní účetní specifika jednotlivých zemí, právní a ekonomické prostředí, 

nebyly výstupy účetnictví plně srovnatelné ani v rámci Evropské unie, ani celosvětově. Dalším ne-

dostatkem direktiv je, že nemají charakter právní normy75.  

Nízká spolehlivost a srovnatelnost účetních výkazů a variantnost řešení měly za následek, že účetní 

závěrky sestavené v souladu s direktivy Evropské unie nebyly světovými burzami uznávané. 

Z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu. Prvotní myšlenkou byly vytvoření zcela nového účet-

ního systému, od této myšlenky bylo ale upuštěno, neboť ve světě již existovaly dva účetní sys-

témy, které byly burzou uznávané – IFRS a US GAAP.  

Zahájením Nové strategie harmonizace účetnictví byla upřednostněna orientace účetního výkaz-

nictví k IFRS. Nařízení č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účet-

ních standardů otevírá další etapu harmonizace označenou jako Strategie účetního výkaznictví EU: 

Cesta vpřed. Toto nařízení ukládá povinnost, jak uvádí Devallle a kol. (2010), sestavovat konsolido-

vané účetní výkazy v souladu s předpisy IFRS pro společnosti, které chtějí obchodovat na meziná-

rodních kapitálových trzích, s aplikací nejpozději od roku 2005. Tato povinnost se promítla také do 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví upravující účetnictví v České republice. Účetní jednotky, které 

jsou obchodní společností a jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 

cenných papírů v členských státech Evropské unie, musí účtovat a sestavovat účetních závěrku 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.  

Významným milníkem bylo vydání směrnice 2013/34/EU Evropského parlamentu a Rady o ročních 

účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem 

podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS. Členské státy Evropské unie jsou povinny mít právní předpisy v souladu 

s touto směrnicí do 20. května 2015. 

 
 

75 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. 2008, s. 14.  
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11.2.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou jedním ze dvou směrů harmonizace účetnictví 

ve světě. Standardy vydávané v letech 1973-2000 jsou označovány jako IAS (International Accoun-

ting Standards). Tyto standardy vydával Výbor pro mezinárodní účetní standardy (IASC – Internati-

onal Accounting Standards Committee). Standardy vydávané po roce 2000 jsou označovány jako 

IFRS, vydává je Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting Standards 

Board).  

Stávající standardy označované jako IAS zůstávají nadále v platnosti do doby, než budou nahrazeny 

standardy IFRS. Systém Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nezahrnuje jen samotné 

účetní standardy IAS nebo IFRS, ale také Koncepční rámec, interpretace ke standardům (ke stan-

dardům IAS byly Stálým interpretačním výborem - Standing Interpretations Committee - vydávány 

interpretace SIC, ke standardům IFRS vydává Výbor pro interpretace mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví – International Financial Reporting Interpretation Committee interpretace 

označované jako IFRIC), a nezbytný úvod a předmluvu k výkladu standardů.  

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví představují propracovaná pravidla pro účetní výkaz-

nictví. V porovnání s českým účetním systémem nenařizují žádné konkrétní metodické účetní po-

stupy.  

Vznik mezinárodních účetních standardů spadá do roku 1973, kdy byl založen Výbor pro meziná-

rodní účetní standardy. Výbor pro mezinárodní účetní standardy byl soukromou organizací profes-

ních účetních z různých zemí světa. O významnosti tohoto výboru svědčí skutečnost, že počet čle-

nů se neustále zvyšoval76. Náročnost a složitost aplikace standardů v řadě zemí byla příčinou vzni-

ku Stálého interpretačního výboru, jehož úlohou bylo posuzovat vybrané účetní problémy a k nim 

vytvořit interpretaci sjednocujících řešení. 

Nová struktura vznikla v roce 2001. Cílem bylo zajištění vyšší nezávislosti. Výbor pro mezinárodní 

účetní standardy se přeměnil na Radu pro mezinárodní účetní standardy. Významný byl vznik Na-

dace IASC (která se v lednu 2010 přejmenovala na nadaci IFRS), jíž podléhá Rada pro mezinárodní 

účetní standardy, poradní výbor a interpretační výbor. Hlavním cílem Rady pro mezinárodní účetní 

 
 

76 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept. 2004. 
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standardy je vytvoření vysoce kvalitních a globálně platných účetních standardů, které jsou ne-

zbytné pro získávání transparentních a srovnatelných informací z účetních závěrek77.  

11.2.3 US GAAP 

US GAAP jsou volně překládány jako všeobecně uznávané účetní principy. US GAAP vznikly již ve 

30. letech 20. století v důsledku krachu na newyorské burze. Tehdy se došlo k závěru, že jednou z 

příčin špatné situace na burze byly účetní výkazy, které nebyly dostatečně přesné a věrohodné a 

neměly dobrou vypovídající schopnost. 

US GAAP představují nejucelenější a nejvypracovanější soubor požadavků na obsah, formu a zve-

řejňování účetních závěrek. Způsoby účtování a vykazování jsou usměrňovány profesními organi-

zacemi účetních a auditorů a legislativně se upravují jenom v případě konfliktů78. Obsah a forma 

výkazů sestavených v souladu s US GAAP není pevně daná. US GAAP stejně jako IFRS nemají defi-

novanou účtovou osnovu. Dle Dvořáková (2008) jsou ale oba systémy (US GAAP a IFRS) postaveny 

na obdobných principech a neexistují mezi nimi zásadní rozpory. Více o US GAAP lze najít v dopo-

ručené literatuře uvedené v seznamu na konci této kapitoly.  

 

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka upravená o metody konsolidace. Se-

stavuje se za konsolidační celek, který tvoří mateřská společnost, dceřiné společnos-

ti a přidružené společnosti. K sestavení konsolidované účetní závěrky se používá 

metoda plná, poměrná a ekvivalence. Konsolidovaná účetní závěrka je tvořená kon-

solidovanou rozvahou, konsolidovaným výkazem zisku a ztráty, konsolidovaným 

přehledem o peněžních tocích, konsolidovaným výkazem o změnách vlastního kapi-

tálu a přílohou.  

Globální charakter ekonomiky, rozvoj mezinárodního podnikání a integrační procesy 

v ekonomice zvyšují úlohu a význam harmonizace účetnictví. V současné době tyto 

směry vymezují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a US GAAP. V Evrop-

ském prostředí jsou preferovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Har-

 
 

77 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetní a aplikace IAS/IFRS. 2008, s. 21. 

78 BARTKOVÁ, H., PASEKOVÁ, M. Mezinárodní účetnictví. 2006, s. 7.  
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monizace účetnictví je dlouhodobým procesem. Úkolem harmonizace je zajištění 

srovnatelnosti vykazování účetních informací, nejedná se proto o striktní stanovení 

účetních předkontací a jednotlivých účtů. 

1. Jaký je význam sestavení konsolidované účetní závěrky? 

2. Jaké znáte metody konsolidace? 

3. Musí malá skupina účetních jednotek sestavovat konsolidovanou účetní závěr-

ku?  

4. Charakterizujte současnou úlohu Direktiv při harmonizaci účetnictví. 

5. Vysvětlete zkratku IFRS. 

6. Jaké jsou v současné době dva hlavní směry harmonizace účetnictví?   
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Kapitola 12 

Účetní výkazy, audit 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit strukturu účetní závěrky;   
• charakterizovat obsah účetních výkazů účetní závěrky;  
• klasifikovat účetní jednotky na účetní jednotky s povinným auditem a bez po-

vinného auditu dle zákona o účetnictví.   

 

Klíčová slova: 

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, audit, zákon o účetnictví, výrok auditora.  

 

 

 

 

 



87 ÚČETNÍ VÝKAZY, AUDIT 

 

12.1 Účetní závěrka 

Výkazy účetní závěrky tvoří: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• přehled o peněžních tocích, 

• přehled o změnách vlastního kapitálu, 

• příloha. 

Přesný rozsah účetní závěrky a množství sestavovaných výkazů se odvíjí od kategorizace účetní 

jednotky (mikro79, malá80, střední81 a velká82 účetní jednotka). 

Mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, které nepodléhají auditu, sestavují povinně rozva-

hu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, střední a velké účetní jednotky kromě uvedených výkazů u malé 

a mikro účetní jednotky také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

12.1.1 Rozvaha 

Výkaz, který informuje o struktuře majetku a zdrojích jeho financování, je rozvaha. Aktiva jsou ve 

výkazu rozvahy uspořádány dle stupně likvidity od nejméně likvidní po nejvíce a to v členění na: 

• A. Pohledávky za upsaný základní kapitál, 

• B. Stálá aktiva – dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

finanční majetek, 

 
 

79 Mikro účetní jednotka je taková, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z 3 uvedených kritérií: netto akti-

va 9 000 000 Kč, roční úhrn obratu 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 10. 

80 Malá účetní jednotka je taková, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z 3 uvedených kritérií: netto aktiva 

100 000 000 Kč, roční úhrn obratu 200 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 50. 

81 Střední účetní jednotka je taková, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z 3 uvedených kritérií: netto 

aktiva 500 000 000 Kč, roční úhrn obratu 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 250. 

82 Velká účetní jednotka je taková, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 z 3 uvedených kritérií: netto aktiva 

500 000 000 Kč, roční úhrn obratu 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 250. 
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• C. Oběžná aktiva – zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky, 

• D. Časové rozlišení aktiv. 

Za účelem zajištění srovnatelnosti se jednotlivé položky v rozvaze uvádí za běžné a minulé účetní 

období. Údaje za běžné období jsou v členění na: 

• brutto, 

• korekce, 

• netto. 

Brutto představuje ocenění v hrubé účetní hodnotě, tj. dle konkrétního účtu aktiva, jehož počáteč-

ní stav je v rozvaze zachycen, korekce zachycuje oprávky (souhrn odpisů83) a opravné položky k 

danému majetku a netto je určeno jako rozdíl hodnot brutto a korekce. Z toho vyplývá, že účetní 

jednotka z rozvahy získává informace o skladbě aktiv a o likviditě.  

Pasiva jsou v rozvaze vykazovány za běžné a minulé období, stejně jako aktiva, ale bez členění na 

brutto, korekce a netto, neboť k pasivům nelze vytvářet opravné položky ani odpisy. Struktura pa-

siv v rozvaze je následující: 

• A. Vlastní kapitál – základní kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospoda-

ření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období, 

• B. Rezervy, 

• C. Závazky – krátkodobé, dlouhodobé, 

• D. Časové rozlišení pasiv. 

V tomto případě získává z rozvahy uživatel účetních výkazů informaci o finanční struktuře a o 

struktuře vlastního kapitálu.  

 
 

83 Odpisuje se dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, příp. je možné účtovat o odpisu pohle-

dávky. 
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12.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty informuje o struktuře nákladů a výnosů a výsledku hospodaření účetní jed-

notky. Stejně jako v rozvaze, jsou i ve výkazu zisku a ztráty uvedeny hodnoty za běžné a za minulé 

účetní období.  

Výkaz zisku a ztráty využívá druhové členění, na rozdíl od rozvahy, kde jsou aktiva a pasiva vykazo-

vány samostatně, jsou ve výkazu zisku a ztráty uspořádány náklady a výnosy stupňovitě, tzn., že 

součty za jednotlivé stupně výsledku hospodaření jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotli-

vými výnosovými a nákladovými položkami84. 

Náklady jsou ve výkazu označeny písmeny: 

• A. Výkonová spotřeba, 

• B. Změna stavu zásob vlastní činnosti, 

• C. Aktivace, 

• D. Osobní náklady, 

• E. Úpravy hodnot v provozní oblasti, 

• F. Ostatní provozní náklady, 

• G. Náklady vynaložené na prodané podíly, 

• H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem, 

• I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti, 

• J. Nákladové úroky a jiné podobné náklady, 

• K. Ostatní finanční náklady, 

• L. Daň z příjmů, 

• M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům.  

 
 

84 SEDLÁČEK, J. Finanční účetnictví postupy účtování. 2018, s. 185. 
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Výnosy se označují římskými čísly: 

• I. Tržby z prodeje výrobků a služeb, 

• II. Tržby z prodeje zboží, 

• III. Ostatní provozní výnosy, 

• IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku, 

• V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku, 

• VI. Výnosové úroky a podobné výnosy, 

• VII. Ostatní provozní výnosy.  

Účetní jednotka zjišťuje výsledek hospodaření za provozní činnost a za finanční činnost. Účetní 

jednotka se může rozhodnout místo druhového členění výkazu sestavit výkaz zisku a ztráty 

v účelovém členění. 

12.1.3 Příloha 

Příloha k účetní závěrce doplňuje a blíže specifikujte informace uvedené ve výkazech účetní závěr-

ky. Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., se v příloze uvádí informace o účetní jednotce (např. 

právní forma podnikání, rozvahový den), použité obecné účetní zásady a účetní metody (oceňová-

ní majetku, závazků, stanovení odpisů), použité oceňovací modely85.  

12.1.4 Přehled o peněžních tocích, přehled o změnách 

vlastního kapitálu 

Úlohou přehledu o peněžních tocích je podat vysvětlení o rozdílu mezi stavem peněžních pro-

středků k prvnímu a poslednímu dni účetního období. Peněžní toky se vykazují za provozní činnost, 

investiční činnost a finanční činnost. Hlavní výdělečnou činností účetní jednotky je provozní čin-

nost, finanční činnost zahrnuje např. změny ve vlastním kapitálu, investiční činnost např. pořízení 

 
 

85 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2017, s. 354-355.  
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a  vyřazení dlouhodobého majetku. Peněžní toky z provozní činnosti se sestavují buď přímou, nebo 

nepřímou metodou, z činností investiční a finanční metodou přímou.  

Přehled o změnách vlastního kapitálu informuje o tom, jak se měnila struktura a výše kapitálu 

mezi dvěma rozvahovými dni. 

12.2 Audit v účetnictví podnikatelských 

subjektů 

Úkolem auditu86 je vyjádření názoru nezávislé kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky. 

Zákon o účetnictví uvádí, že povinný audit účetních závěrek se týká velké a střední účetní jednotky, 

malé účetní jednotky pouze za splnění podmínek. K těmto podmínkám patří obrat vyšší než 

80 000 000 Kč, aktiva vyšší než 40 000 000 Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců za účetní 

období převyšuje počet 50. Aby byl audit povinný, je nutno převýšit alespoň 2 z 3 kritérií 2 po sobě 

jdoucí období87. 

Při auditu testuje auditor výběrovým způsobem položky a informace uvedené v účetní závěrce. 

Kritéria pro určení jaká účetní jednotka podléhá auditu, se nachází v zákonu o účetnictví. Proces 

auditu upravuje zákon o auditorech88. 

Výsledkem auditu je vydání zprávy auditora89, součástí této zprávy je také výrok auditora: 

• bez výhrad, 

• bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti, 

• výrok s výhradou, 

• záporný výrok, 

 
 

86 Tato kapitola se zabývá charakteristikou účetního – externího, statutárního auditu. Vedle tohoto typu auditu se 

můžeme setkat např. s interním auditem. 

87 V případě akciové společnosti stačí převýšit 1 z kritérií 2 po sobě jdoucí období.  

88 Zákon č. 93/2009 Sb. 

89 SKLÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2018. 2018, s. 148. 
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• odmítnutí vydat výrok.  

 

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, pře-

hled o změnách vlastního kapitálu a příloha. Konkrétní rozsah a struktura účetních 

výkazů se mimo jiné odvíjí od kategorizace účetní jednotky. Informace o struktuře 

aktiv a zdrojích jejího krytí podává rozvaha, informace o struktuře nákladů a výnosů, 

výsledku hospodaření poskytuje výkaz zisku a ztráty, objasnění rozdílu mezi počá-

tečním a konečným stavem peněžních prostředků je úkolem přehledu o peněžních 

tocích, změny ve struktuře vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dni objasňu-

je výkaz o změnách vlastního kapitálu.  

Cílem a smyslem statutárního (účetního, externího) auditu je vyjádření názoru nezá-

vislé kvalifikované osoby na účetní závěrku. Zákon o auditorech blíže specifikuje 

proces auditu nebo požadavky na výkon funkce auditora. Výstupem auditu je zpráva 

auditora.  

 

1. Jaké výkazy tvoří účetní závěrku? 

2. Vysvětlete rozdíl mezi brutto a netto aktivy. 

3. Je možné sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění?  

4. Charakterizujte význam přílohy k účetní závěrce. 

5. Které účetní jednotky musí mít povinně ověřenou účetní závěrku auditorem? 

6. Jaké znáte výroky auditora?  
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Příloha č. 1 – Vzorový účtový rozvrh pro podnikatelské subjekty90 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

012 - Nehmotné výsledky vývoje 
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026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny 
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031 - Pozemky 

032 - Umělecká díla a sbírky 

 

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na DNM  

052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na DHM  

053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na DFM 

  

  

 
 

90 Zdroj: ÚZ 1245, 2018.  
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641 - Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

642 - Tržby z prodeje materiálu 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek 

648 - Ostatní provozní výnosy 

649   - Mimořádné provozní výnosy  

 

66 - Finanční výnosy 

661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 - Úroky 

663 - Kursové zisky 

664 - Výnosy z přecenění cenných papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

667 - Výnosy z derivátových operací 

668 - Ostatní finanční výnosy 

669   - Mimořádné finanční výnosy  

 

69     -  Převodové účty 

697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 

 

Účtová třída 7 - Závěrkové podrozvahové účty 

70      - Účty rozvažné 

701 - Počáteční účet rozvažný 

702 - Konečný účet rozvažný 

  

71 -Účet zisků a ztrát 

710 - Účet zisku a ztráty 
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