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Příloha č. 1 - Účtový rozvrh 
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Zdroj: Interní zdroj VŠB katedra účetnictví a daní 
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Příloha č. 2 – Časový harmonogram závěrky 
Oblast Termín 

Inventarizace zásob 31.12.20X1 

Vystavení všech odběratelských faktur 15.01.20X2 

Vyúčtování kurzových rozdílů 15.01.20X2 

Rozeslání konfirmačních dopisů k dokladové inventuře pohledávek 15.01.20X2 

Předání všech přijatých dokladů k zaevidování 15.01.20X2 

Rozeslání konfirmačních dopisů k dokladové inventuře závazků 15.01.20X2 

Inventarizace hmotného majetku a zaúčtování inventarizačních 

rozdílů 
15.01.20X2 

Inventarizace nehmotného majetku a zaúčtování inventarizačních 

rozdílů 
15.01.20X2 

Inventarizace pohledávek a závazků 15.01.20X2 

Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek 31.01.20X2 

Kontrola zaúčtování do správného účetního období 21.01.20X2 

Inventura časového rozlišení 31.01.20X2 

Vyúčtování dohadných položek 31.01.20X2 

Zásoby na cestě, nevyfakturované dodávky, proúčtování stavů u B 

způsobu 
31.01.20X2 

Tvorba a zaúčtování rezerv a další opravné položky 31.01.20X2 

Přecenění cenných papírů 15.02.20X2 

Propočet aktivace dlouhodobého majetku a zásob 15.02.20X2 

Kontrola inventárních karet dlouhodobého majetku, vč. odpisů 15.02.20X2 

Rezerva na daň z příjmů 28.02.20X2 

Odložená daň 28.02.20X2 

Sestavení obratové předvahy 15.03.20X2 

Uzavření účetních knih 15.03.20X2 

Sestavení rozvahy 31.03.20X2 

Sestavení výkazu zisku a ztráty 31.03.20X2 

Sestavení přílohy k účetní závěrce, cash flow, přehled o změnách 

kapitálu 
31.03.20X2 

Ověření roční účetní závěrky 15.04.20X2 

Schválení závěrky valnou hromadou 30.04.20X2 

Výroční zpráva a zpráva o vztazích 15.05.20X2 

Ověření výroční zprávy auditorem 31.05.20X2 

Zveřejnění účetní závěrky 15.06.20X2 

Daňová analýza  

- výpočet daňových odpisů, 

- identifikace daňově neúčinných nákladů a výnosů, 

- výpočet odčitatelných položek, 

- výpočet splatné daně z příjmů, 

- sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

15.06.20X2 

Tisk deníku a hlavní knihy 30.06.20X2 

Archivace účetních záznamů 30.06.20X2 
Zdroj: STROUHAL, Jiří. Účetní závěrka. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-7357-692-9. 
(str. 144) 
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Příloha č. 3 – Formulář pro přijetí zakázky 

 

Zdroj: KACR.CZ, Vzorové formuláře -110 Přijetí zakázky
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Příloha č. 4 – Formulář zaměřený na vyhodnocení rizik u 

opakující se zakázky 
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Zdroj: KACR.CZ, Vzorové formuláře - 111A Vyhodnocení rizik opakující se zakázky 
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Příloha č. 5 – Formulář sloužící k porozumění vnitřního 

kontrolního systému organizace 
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Zdroj: KACR.CZ, Vzorové formuláře - 150 Porozumění vnitřní kontroly
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Příloha 6 – Vzor konfirmačního dopisu 

Zdroj: KACR.CZ, Modelový spis, F-51.3- Krátkodobý finanční majetek - odeslaná konfirmace A 
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Příloha č. 7 – Vzor zprávy auditora 

Zdroj: Interní zdroj VŠB katedra účetnictví a daní. [online] [25.12.2019]. dostupné z: 
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=61640 


