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ANOTACE 

Moje bakalářská práce pojednává o problematice účetní uzávěrky a účetní závěrky, 

které tvoří konečné práce v dané účetní jednotce na konci každého účetního období. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. Úvodní část pojednává o 

charakteristice společnosti RAI MOST s.r.o., o jejím vzniku, struktuře mateřských podniků 

ve skupině RECTICEL a výrobním programu společnosti. V teoretické části je zpracována 

problematika účetní uzávěrky a závěrky v podnikatelských subjektech na území České 

republiky, které vedou podvojné účetnictví – účetní operace spjaté s provedením účetní 

uzávěrky a předepsané náležitosti sestavení účetní závěrky, a to v souladu s legislativou 

platnou pro rok 2008. Praktická část je zaměřena na proces účetní uzávěrky a účetní 

závěrky ve společnosti RAI MOST s.r.o. 

Klí čová slova: 

účetní uzávěrka, účetní závěrka, uzávěrkové operace, výsledek hospodaření, daň z příjmů, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

Summary 

This bachelor´s work deals with problematics of closing of books and accounting 

settlement, which constitutes final procedures in an accounting unit at the end of every 

accounting period. The work is divided into three main sections. The opening part             

is focused on a regulation and a harmonization of accounting, due to globalization                

of business and internationalization of capital market, this process is necessary.                  

In the theoretical part there is described problematics of closing of books and accounting 

settlement in business subjects, which use a system of double-entry bookkeeping – 

accounting operations connected with realization of closing of books and prescribed 

particulars of composition  of accounting settlement, according with the valid legislation   

in 2008. The practical part is dedicated the process of closing of books and accounting 

settlement in the firm RAI, Ltd.  

Keywords: 

closing of books, accounting settlement, operations connected with closing of books, 

economic result, income tax, balance sheet, profit and loss account 
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1 Úvod 

„Základní funkcí účetnictví je poskytovat všem svým uživatelům spolehlivé 

informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky zdatný.“1 Informace o hospodářských 

jevech, které jsou zaznamenány v účetnictví podávají věrný a poctivý obraz o skutečnosti 

daného podnikatelského subjektu. Účetní informace jsou zpracovány do účetních výkazů. 

Tyto výkazy jsou určeny jak interním, tak externím uživatelům. Informace předkládané 

v těchto výkazech, musí být objektivní, srovnatelné a srozumitelné, aby poctivě a věrně 

popisovaly průběh a výsledky hospodářského procesu podnikatelského subjektu, vzhledem 

k tomu, že na jejich základě se přijímají důležitá strategická a operativní rozhodnutí.  

Formální podoba a věcná náplň účetních výkazů je v každém státě určitým způsobem 

upravena. Vypovídací schopnost účetních výkazů na národní úrovni je zajištěna tím, že 

účetnictví dané země je určitým způsobem regulováno. V každém státě je regulace odlišná. 

Záleží na tom, jak je stát zapojen do nějakého hospodářsko-politického seskupení, jaké 

jsou zde tradice a zvyklosti. Usměrňování účetnictví v jednotlivých zemích probíhá 

zpravidla dvěma způsoby: 

• Podnět k regulaci přichází z vnějšku podniku – jedná se o mírné nebo i velmi silné 

usměrňování (účetnictví je řízeno prostřednictvím státu či jiné instituce);  

• Samoregulace – účetnictví se řídí obecně závaznými účetními zásadami a platnými 

národními účetními normami (řízení účetnictví zabezpečuje podnik sám). 

Regulace se v dané zemi může uskutečňovat buď jedním nebo oběma způsoby současně. 

Oblast účetnictví v České republice je vymezena následujícími právními předpisy: 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

účetnictví); 

• Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.; 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.500/2002 

Sb. číslo 001 až 023. 

Vypracování účetní závěrky je velice důležitým okamžikem v životě podniku. Závěrka 

podává  komplexní informace o vývoji finanční situace a činnosti daného subjektu.  

                                                 
1 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 18. vyd. Praha:Polygon, 2008 
    S.1 ISBN 978-80-7273-152-7 
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Ve své bakalářské práci se zaměřuji na účetní práce, kterými celé účetní období vrcholí, tj. 

na účetní uzávěrku a závěrku v podnikatelském subjektu. 

Závěr bakalářské práce se týká postupu uzavírání účetních knih, účetní uzávěrky a 

závěrky v konkrétní firmě RAI MOST s.r.o., ve které pracuji. Na základě poskytnutých 

údajů společnosti RAI MOST s.r.o. se pokusím zhodnotit informace na základě účetních 

výkazů za rok 2008. 
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2 Charakteristika firmy RAI MOST s.r.o. 

V souvislosti s nárůstem počtu zákazníků a nových projektů se mateřská společnost 

RECTICEL Interiors CZ s.r.o. rozhodla zrealizovat svůj další expanzní plán na území 

České Republiky, tentokrát v Severních Čechách na Mostecku. 

Nová firma vznikla 14.05.2007 zápisem do obchodního rejstříku pod názvem RAI 

MOST s.r.o. Společnost byla založena dvěma mateřskými společnostmi Recticel Czech 

Automotive s.r.o.(10% účast) a RECTICEL Interiors CZ s.r.o.(90% účast). 

2.1 Nadnárodní spole čnost RECTICEL 

Nově vzniklá firma RAI MOST s.r.o. i její mateřské společnosti patří do skupiny 

RECTICEL. RECTICEL je nadnárodní společnost, která ze svého bruselského centra řídí 

výrobu ve více než 100 závodech umístěných jak v Evropě, tak i v Severní Americe a Asii. 

(Příloha č. 9 – organigram). Ve 25 státech světa pracuje pro značku 12 tisíc zaměstnanců. 

Historie firmy sahá již do poloviny 18. století. Ta novodobá, moderní, je úzce spjata 

s technologií zpracování polyuretanových hmot a soustředí se do 4 základních divizí: 

1. automotive (výrobky pro automobilový průmysl) 

2. bedding (matrace a postelové rošty) 

3. flexible foam (nábytkářské a technické pěny jako např. filtrace či těsnění) 

4. insulation (stavební a průmyslové aplikace) 

Nejvýznamnějším a nejrychleji se rozvíjejícím sektorem je právě automotive, ve 

kterém se RECTICEL zaměřuje aktuálně především na výrobu povrchů palubních desek a 

výplní dveří. Základem technologie, nazývané také spray, je nástřik polyuretanových směsí 

na vyhřívané formy, nebo vstřikování hmot do speciálních uzavíratelných forem. 

RECTICEL vlastní 13 unikátních patentů. Sprayová technologie interiérových dílů si 

získává stále větší pozornost výrobců automobilů a dnes již představuje 73 % všech 

automotive aktivit značky. [3] 

2.1.1 Výrobní program spol. RAI MOST s.r.o. 

Společnost RAI MOST s.r.o. sídlí v Havrani, v nové průmyslové zóně Joseph. 

Hlavním předmětem činnosti je výroba interiérových prvků z polyuretanu pro 
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automobilový průmysl. Od ledna roku 2009 se zde sériově vyrábí povrchové díly pro 

palubní desky, středové konzole a dveřní díly značky automobilu Mercedes.V před sériové 

výrobě jsou projekty značek SAAB a Peugeot. Součástí nového provozu je i vývojové 

pracoviště, které zajišťuje vývoj a výrobu speciálních zařízení a dávkovacích jednotek 

používaných pro stavbu SPRAY technologií pro všechny závody RECTICEL ve skupině 

Interiér Solutions. 

Ve společnosti pracuje ke dni 31.12.2008 celkem 184 zaměstnanců, z toho je 141 

dělníků a 44 TH pracovníků. V čele stojí ředitel společnosti, jemuž je podřízen úsek 

výroby, technologie, kontroly, logistiky, obchodu, údržby, ekonomiky a personalistiky. Za 

společnost jednají 2 jednatelé, dle zápisu v OR, společně. 

Společnost zpracovává účetní agendu mezinárodním počítačovým programem SAP, 

který je celosvětově uznávaným účetním programem.  
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3 Teoretická východiska 

Účetní uzávěrka a závěrka se opírá především o tyto právní předpisy. Jedná se 

zejména o Zákon č. 563/191 Sb. o účetnictví, Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č.513/1991, obchodní zákoník, vyhláška 

č.500/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č.563/1991 Sb. a České účetní 

standardy pro podnikatele. 

Před začátkem účetní uzávěrky a závěrky musí účetní jednotka provést celou řadu 

souvisejících účetních operací. 

Tyto účetní operace se rozdělují do několika etap. Nejdříve se provádějí operace 

ověření správnosti a úplnosti zaúčtovaných případů. Potom se zjistí výsledek hospodaření 

před zdaněním, pak následuje výpočet a zaúčtování daně z příjmů. Po provedení těchto 

operací se mohou následně uzavřít účetní knihy. 

3.1 Ověření správnosti a úplnosti zaú čtovaných p řípadů 
v účetní uzáv ěrce 

První etapa má zabezpečit úplnost, správnost a průkaznost účetnictví. Nástrojem 

první etapy je tedy inventarizace. Při inventarizaci dochází k porovnávání skutečného stavu 

veškerého majetku a závazků se stavem v účetnictví (v účetních knihách, knihách 

podrozvahových účtů a v operativní evidenci) a z uzávěrkových operací.  

3.1.1 Inventarizace 

Účetnictví je průkazné, pokud účetní případy a zápisy jsou doloženy nebo prokázány 

předepsaným způsobem a jestliže byla provedena inventarizace majetku a závazků. [1] 

Účetní jednotka zjišťuje inventarizací skutečný stav majetku a závazků, dále se 

ověřují zůstatky účtů, která mají hmotnou povahu (zásoby, dlouhodobý hmotný majetek) 

ale i zůstatky rozvahových účtů, které mají nehmotnou povahu (pohledávky, stavy účtů 

časového rozlišení, rezerv, dohadných účtů). [2] 

Dle těchto dvou skupin rozvahových účtů, rozdělujeme inventury na fyzické a 

dokladové. 
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Fyzická inventura se provádí tam, kde skutečný stav lze zjistit měřením, počítáním, 

vážením apod. (zásoby, hotovost, dlouhodobý hmotný majetek…) 

Dokladovou inventuru použijeme při kontrole zůstatků na příslušných rozvahových 

účtech. Ověření se provede pomocí účetních dokladů (závazky, pohledávky, časové 

rozlišení, rezervy, dohady). Stavy inventury se zaznamenávají na inventurních soupisech. 

Inventurní soupisy obsahují následující náležitosti: 

• Jednoznačné určení majetku a závazků určeného k inventarizaci, včetně jeho 

množství; 

• Podpis odpovědné osoby, která inventarizuje majetek a závazky; 

• Způsob, jakým byl zjišťován skutečný stav (přepočítání, zvážení, odhad) ; 

• Ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury; 

• den zahájení a ukončení inventarizace. 

Postup provádění inventarizace účetní jednotka stanoví ve vnitropodnikové směrnici. 

Rozlišujeme několik druhů inventarizace. Toto rozdělení je stanoveno podle toho, kdy se 

provádějí. Periodická inventarizace se provádí ke dni, ke kterému je sestavována účetní 

závěrka. Takto se inventarizují v zásadě veškerá aktiva a závazky účetní jednotky. 

Průběžná inventarizace se provádí v průběhu účetního období, např. zásob a dlouhodobého 

movitého hmotného majetku, který je v neustálém pohybu a nemá vlastní místo (např. 

DMHM – železniční vagóny). Zásoby a výše uvedený majetek musí být inventarizován 

alespoň jednou za rok. 

3.1.2 Uzávěrkové ú četní operace 

Na konci roku je pro zjištění hospodářského výsledku nezbytné zaúčtovat i účetní 

operace, na které účetní jednotka ještě nedostala potřebné doklady, a zúčtovat položky 

časového rozlišení. Do hospodářského výsledku je nutné promítnout i možná rizika a 

ztráty, ještě před jejich vznikem.  

Mezi uzávěrkové účetní operace patří: 

1. Nevyfakturované dodávky a zásoby na cestě; 

2. Účtování dohadných položek; 

3. Časové rozlišení nákladů a výnosů; 

4. Kursové rozdíly; 
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5. Účtování rezerv; 

6. Tvorba opravných položek; 

7. Odpis pohledávek; 

8. Inventarizační rozdíly; 

9. Odložená daň z příjmů. 

Ad 1) Nevyfakturované dodávky a zásoby na cestě 

Za nevyfakturovanou dodávku lze považovat například zásoby zboží nebo materiálu, 

které byly již naskladněny, ale do konce účetního období (roku) nepřišla faktura. 

Nevyfakturovanou dodávkou mohou být také odebrané energie nebo služby, na které 

nebyla vystavena ke konci roku faktura. Nevyfakturovanou dodávku zúčtujeme ve 

prospěch účtu 389 - Dohadný účet pasivní. Ve společnosti RAI MOST proběhlo ke konci 

roku 2008 účtování dohadných položek v celkové výši 2 594 tis. Kč. Jednalo se o 

nevyfakturované dodávky matriálu, surovin, náhradních dílů ( ve výši 1 223 tis. Kč), 

služeb v rámci skupiny RECTICEL ( 1 086 tis. Kč) a ostatních služeb, jako je např. 

doprava k odběrateli, zpracování výkazu Intrastat za měsíc prosinec 2008, jazyková výuka 

zaměstnanců a dohadná položka na dodávku plynu. Schéma účtování konkrétních případů 

ve společnosti RAI MOST s.r.o. znázorňuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 Schéma účtování dohadných položek  pasivních ve spol. RAI MOST s.r.o.(v tis. Kč) 

Text MD D Částka 
Pistole ofukovací APK 14NA  111 389 1 
Plastové díly 111 389 105 
Služby Royalties 2008 (14 tis. EUR) 111 389 361 
Doprava Havraň- Decoma a zpět 23.12.08 518 389 10 
Zpracování Výkazu Intrastat 12/08 518 389 4 
Dodávka plynu 12/08 502 389 208 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zásoby na cestě jsou opačným případem nevyfakturované dodávky. Na konci roku 

účetní jednotka obdrží fakturu, ale dodávku zboží nebo materiálu až následující rok. 

Očekávané dodávky se účtují na účet 119 nebo 139 Materiál na cestě nebo Zboží na cestě. 

Teoretický příklad je uveden v tabulce č. 2. Společnost RAI MOST s.r.o. neobdržela na 

konci roku fakturu na materiál, která by neměla účtovanou příjemku materiálu 

k 31.12.2008. O Zboží na cestě daná společnost neúčtuje. 
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Tabulka č. 2 Schéma účtování Zásoby na cestě (v tis. Kč) 

Text MD D částka 
Materiál na cestě 119 321 120 
Zboží na cestě 139 321 56 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ad 2) Dohadné položky na účtech aktivních a pasivních 

Dohadné položky aktivní a pasivní se zahrnují mezi pohledávky a závazky. U 

dohadných položek většinou neznáme současně všechny tři nutné skutečnosti. Většinou 

známe účel, ale nevíme přesně hodnotovou částku, nebo období čerpání. [2] 

Dohadné položky věcně souvisejí s výnosy, náklady či s rozvahovými položkami 

právě minulého účetního období. Stanovení hodnotové výše dohadné položky vychází 

obvykle z ceny obvyklé, předešlé dodávky, stavu měřidel (energie, voda, plyn) smlouvy či 

dohody. Podklad pro stanovení částky dohadné položky se stává nedílnou součástí 

účetního případu. Rozdíl mezi skutečnou částkou fakturace a dohadnou položkou bude 

zúčtován v období, kdy je obdržena konečná faktura za dodávku či provedení služby. 

Příkladem dohadných položek pasivních ve společnosti RAI MOST s.r.o. jsou již 

výše zmíněné nevyfakturované dodávky materiálu, surovin (např. ofukovací pistole, 

plastové díly, náhradní díly na výrobní linky atd.), nevyfakturované služby (Intrastat 12/08, 

služby Royalties, Overhead 2008 ve skupině RECTICEL, jazyková výuka, servisní zásahy 

do docházkového systému, doprava reklamovaných dílů k zákazníkovi). U dohadných 

položek pasivních se účtuje ve prospěch účtu 389. (viz. tabulka č. 3) 

Mezi dohadné položky aktivní lze zahrnout zejména dosud nezaúčtované 

pohledávky, které věcně a časově souvisí s běžným obdobím, ale které nelze zaúčtovat 

jako obvyklou pohledávku, jelikož není známa jejich přesná výše. Jako příklad je možno 

uvést např. pohledávka za pojišťovnou z důvodu nevyřízení pojistné události, nebo 

pohledávka za splněnou dodávku výrobků, na kterou nebyla vydána faktura z důvodu 

nesjednaných cen. Společnost RAI MOST s.r.o. vede v účetnictví dohadné položky aktivní 

v celkové výši 544 tis. Kč, které se vztahují k poslednímu uvedenému příkladu. Jedná se o 

pohledávku za dodávku testovací sady výrobků zákazníkovi. Účetní případy u dohadných 

položek aktivních se účtují na účet 388. (viz.tabulka č. 3) 
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Tabulka č. 3 Příklad účtování na účtech 388,389 .ve spol. RAI MOST s.r.o.(v tis. Kč) 

Text MD D částka 

Účtování na konci účetního období:      
    Dodávka sady výrobků Träger 6490 ks Eldra 388 601 257
    Doprava Havraň - Decoma a zpět 23.12.08 518 389 10
Účtování v následujícím roce:   
    Vyfakturování dodávky sady výrobků Träger 311 388 300
    Vypořádání rozdílu z dohadného účtu aktivního 388 601 43
    Přijatá faktura za dopravu Havraň - Decoma 389 321 10
    DPH 19% 343 321 2
    Úhrada faktury (výpis z banky) 321 221 12

Zdroj: vlastní zpracování 

Ad 3) Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Pro správné vykázání hospodářského výsledku účetní jednotky za sledované účetní 

období předpokládá zahrnutí všech nákladů a výnosů , které do běžného účetního období 

patří. Zároveň je třeba z nákladů a výnosů vyloučit položky, které byly v běžném účetním 

období zaúčtovány, ale týkají se příštích účetních období. Tato úprava nákladů a výnosů se 

účtuje prostřednictvím účtů časového rozlišení. Pro účely časového rozlišení známe pět 

účtů v účtové skupině 38, které jsou vyjmenovány v následující tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Účty časového rozlišení.(v tis. Kč) 

Text MD D částka 

Účtování na konci účetního období:      
    a) Rozvažný účet aktivní-Náklady příštích období 381 321 50
    b) Rozvažný účet aktivní-Komplex.náklady příšt. období 382 555 100
    c) Rozvažný účet pasivní-Výdaje příštích období 518 383 5
    d) Rozvažný účet pasivní-Výnosy příštích období 221 384 15
    e) Rozvažný účet aktivní-Příjmy příštích období 385 648 10
Účtování v následujícím roce:   
    a) Rozvažný účet aktivní-Náklady příštích období 518 381 50
    b) Rozvažný účet aktivní-Komplex.náklady příšt. období 555 382 100
    c) Rozvažný účet pasivní-Výdaje příštích období 383 221 5
    d) Rozvažný účet pasivní-Výnosy příštích období 384 648 15
    e) Rozvažný účet aktivní-Příjmy příštích období 221 385 10

Zdroj: vlastní zpracování 



Michaela Zavázalová : Účetní uzávěrka a závěrka v podnikatelském subjektu 

2009 10 

Ve společnosti RAI MOST s.r.o. bylo provedeno pouze účtování o časovém rozlišení 

nákladů na rozvažné účty aktivní dle tabulky č. 5. 

Tabulka č. 5 Účty časového rozlišení ke dni 31.12.08 ve spol.RAI MOST s.r.o.(v tis.Kč) 

Text MD D částka 

Účtování na konci účetního období 2008:      
     Rozvažný účet aktivní-Náklady příštích období celkem 381 321 6 518
     Rozvažný účet aktivní-Komplex.náklady příšt. období 382 555 50 766
     Rozvažný účet pasivní-Výdaje příštích období 518 383 661
Účtování v následujícím roce 2009:   
     Náklady příštích období- nájem budovy a výrobních hal 518 381 2 337
     Náklady příštích období- zajištění příkonu 502 381 1 268
     Náklady příštích období- leasing (poměrná část pro r.09) 518 381 1 093
     Náklady příštích období- čas.rozlišení drob.hm.majetku 501 381 1 443
     Komplex.náklady příšt. období – poměrná část r.09 555 382 10 766
     Rozvažný účet pasivní-Výdaje příštích období 383 221 661

Zdroj: vlastní zpracování 

a) Účet 381 - Náklady příštích období představují výdaje běžného účetních období, 

jež se týkají nákladů období příštích, a to jednotlivých konkrétních nákladových položek. 

Jedná se tedy o částky účetní jednotkou předem vydané. Na tento účet 381 se účtují např. 

nájemné placené předem, předplatné, první splátka u finančního pronájmu, zařazení  

většího rozsahu drobného nehmotného a hmotného majetku do užívání (pokud tento 

majetek není účetní jednotkou zařazen do dlouhodobého majetku). 

b) Účet 382 – Komplexní náklady příštích období se týkají obvykle několika 

nákladových druhů a zahrnují výkony ve vlastní režii i výkony nakupované. Mají vztah 

k určitému účelu, např. k přípravě a záběhu výroby nových výrobků, náklady na technický 

rozvoj, dlouhodobou propagaci. Oproti účtu 381 se účtované náklady aktivují přes účet 555 

– Zúčtování komplexních nákladů příštích období. Aktivuje se celková komplexní částka 

na účet 382 a příslušnými podíly se účtují do období, se kterými hospodářsky souvisí na 

vrub účtu 555. Deaktivace komplexních nákladů příštích období musí být provedena do 4 

let, nebo ve lhůtě vyplývající ze smluv či z právních předpisů. 

c) Na účtu 383 – Výdaje příštích období se účtuje o nákladech, jež s běžným účetním 

obdobím souvisejí, ale nebyl dosud uskutečněn jejich výdaj. Jedná se např. o nájemné 

placené pozadu, nákladové provize apod.  
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d) U účtu 384 – Výnosy příštích období se jedná o účtování položek, které 

představují výnosy obdobích příštích, ale příjmy časově souvisí s běžným účetním 

obdobím (např. předem přijaté nájemné, přijaté předplatné, přijaté paušály předem na 

zajištění servisu atd.).  

e) Účet 385 – Příjmy příštích období představují částky, které časově souvisí 

s výnosy běžného období, ale účetní jednotkou jsou nepřijaté v běžném účetním období a 

též neúčtované na účtech pohledávek.  

Časové rozlišení se nemusí používat v případě, jestliže se jedná o položky 

nevýznamného charakteru a jejich ponecháním v nákladech a výnosech bez časového 

rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje 

záměrné upravování hospodářského výsledku. [2] 

Ad 4) Kurzové rozdíly 

 Během své činnosti účetní jednotka vstupuje do obchodního styku se zahraničními 

partnery, a tudíž jí vznikají pohledávky a závazky v cizí měně, přijímá a vydává cizí měnu 

v hotovosti i přes devizový účet.  

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V 

případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a 

derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, jsou účetní jednotky povinny použít 

současně i cizí měnu, tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických 

rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně. [7] 

Aktiva a závazky, které jsou při svém vzniku vyjádřeny v cizí měně, účetní jednotka 

přepočítá na českou měnu buď platným směnným kurzem vyhlašovaným ČNB ke dni 

uskutečnění účetního případu nebo pevným kurzem.  

Pevný kurz se stanoví vnitropodnikovou směrnicí pro předem vymezené období (rok, 

pololetí, čtvrtletí či měsíční kurz). Výše pevného kursu není libovolná. Je odvozena od 

kurzu devizového trhu ČNB k prvnímu dni intervalu, po který je v účetní jednotce pevný 

kurs používán. Jeho maximální délka je jedno účetní období. Pohledávky, závazky, ceniny, 

prostředky ve valutové pokladně a na devizovém účtu v cizí měně je nutné k rozvahovému 

dni účetní závěrky přepočítat aktuálním kurzem ČNB na českou měnu. Rozdíl z přecenění 

se účtuje k rozvahovému dni na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky. 
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Přepočet cenných papírů a podílů v cizí měně k rozvahovému dni: 

• cenné papíry oceňované reálnou hodnotou a majetkové účasti oceňované 

ekvivalencí – kurzové rozdíly se neúčtují samostatně, ale jsou součástí ocenění 

reálnou hodnotou nebo ekvivalenčního ocenění (bez ohledu toho, zda je účtováno 

výsledkově nebo rozvahově) ; 

• Majetkové cenné papíry neoceňované reálnou hodnotou a ekvivalencí – zjištěné 

kurzové rozdíly se zaúčtují na příslušný účet finančního majetku souvztažně 

s účtovou skupinou 41 (účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků); 

• Dlužné cenné papíry neoceňované reálnou hodnotou – zjištěný kurzový rozdíl 

k rozvahové dni se účtuje na vrub finančních nákladů (účet 563 – Kurzové ztráty) 

nebo ve prospěch finančních výnosů (účet 663 – Kurzové zisky) souvztažně na 

jednotlivé účty finančního majetku. 

Pokud česká koruna vůči cizí měně posílí, pak u aktivních rozvahových položek 

dochází ke snížení hodnoty tj. ke kurzové ztrátě. Naopak závazky se díky zhodnocení 

české měny sníží tj. dochází ke kurzovému zisku. Příklad účtování kurzových rozdílů na 

konci účetního období (viz. Tabulka č. 6 a č. 7) 

Tabulka č. 6 Zůstatky majetkových účtů k 31.12. 

Majetkové účty 
Částka v 
cizí měně 

Zůstatky podle 
účetnictví v Kč                               

Přepočet kurzem ke 
dni 31.12.                 

(kurz 27,25 Kč/EUR) 
Devizový účet 1 000 EUR 26 750 27 250 
Devizová pohledávka 500 EUR 13 600 13 625 
Devizový závazek 300 EUR 7 800 8 175 

Zdroj: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2008. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 

              S. 191. ISBN 978-80-7263-437-8. 

 
Tabulka č. 7 Zúčtování kurzových rozdílů na konci roku 

Text Částka (Kč) MD D 
Devizový účet  500 221 663 
Devizová pohledávka 25 311 663 
Devizový závazek 375 563 321 

Zdroj: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2008. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 

           S. 192. ISBN 978-80-7263-437-8. 
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Společnost RAI MOST s.r.o. účtuje všechny položky v cizí měně pevným měsíčním 

kurzem k 20. dni předcházejícího měsíce dle ČNB. K 31.12.2008 zaúčtovala společnost 

RAI MOST s.r.o. kurzové ztráty v celkové výši 5 383 tis. Kč.  Tato ztráta se skládá jak 

z kurzových ztrát účtovaných v průběhu roku, tak ze ztráty dle přepočtu závazků a 

pohledávek, bankovního devizového účtu, devizové pokladny a opcí dle kurzu ČNB 

k 31.12.2008. Kurzový zisk u výše jmenovaných položek k 31.12.2008 činí 3 104 tis. Kč. 

Ad 5) Rezervy 

Jako další nástroj, kterým se aplikuje zásada opatrnosti v účetnictví, jsou rezervy. 

Rezervy slouží jako účty časového rozlišení k zahrnování nákladů a výnosů do účetního 

období, se kterým časově a věcně souvisejí. Účelem rezerv je pokrýt budoucí výdaje, které 

na základě očekávání nastanou (např. závazek vůči odběratelům na základě záručních 

oprav, opravy dlouhodobého odpisovaného hmotného majetku). Není známa jejich přesná 

výše peněžní částky nebo období, v němž bude tento výdaj realizován. 

Rezervy se považují v rámci rozvahy jako cizí zdroj, nevykazují se jako závazky, 

protože v okamžiku jejich vzniku neexistuje faktický dluh vůči třetí osobě v právní slova 

smyslu. 

Existují dva druhy rezerv: 

• Rezervy podle zvláštních právních předpisů, tzv. zákonné rezervy. Jejich tvorbu a 

výši upravují daňové a další zákony (např.zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů, zákon o ochraně a využití nerostného bohatství – 

horní zákon, zákon o odpadech). Zákonné rezervy jsou pro účetní jednotky daňově 

účinné; 

• Jiné rezervy (účetní) podle zákona o účetnictví a rezervy o nichž účetní jednotka 

rozhoduje sama (na základě vnitropodnikové směrnice). Tyto rezervy však 

neovlivňují základ daně z příjmů. Patří sem např. rezervy na rizika z hrozících 

pokut, rezervy na kurzové ztráty, rezerva na daň z příjmů, rezerva na garanční 

opravy, rezerva na restrukturalizaci atd. 

Rezervy se evidují na účtech 451 – Rezervy podle zvláštních předpisů a 459 – 

Ostatní rezervy. Princip tvorby rezerv je stanoven vnitropodnikovou směrnicí u jiných 

rezerv a u zákonných rezerv se postupuje dle jednotlivých daňových zákonů. Tvorba 
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rezerv se účtuje do nákladů. Účtová skupina nákladů se určí v závislosti na tom, čeho se 

daná rezerva týká (např. provozní náklady – účtová skupina 55, finanční náklady – účtová 

skupina 57, mimořádné náklady – účtová skupina 58 nebo daň z příjmů – účtová skupina 

59). Použití, zrušení, či snížení rezerv se účtuje na účtech nákladů, jako jejich tvorba, ale 

nyní v jejich prospěch (tedy na straně Dal). Rezervy se sníží nebo zruší, pokud byly 

vynaloženy na účely, nebo pokud pominuly důvody, ke kterým byly vytvořeny. 

Společnost RAI MOST s.r.o. k 31.12.2008 o rezervách neúčtovala. 

Ad 6) Opravné položky 

Opravné položky mají za úkol upravit správné ocenění příslušných aktiv v případě, 

že se prokáže, že došlo ke snížení ocenění těchto aktiv, a to jak přechodného, tak trvalého 

charakteru. Tvorba účetních opravných položek je jedním z nástrojů realizace zásady 

opatrnosti v účetnictví. Oprávněně nižším oceněním aktiv se zvyšuje hodnověrnost 

účetních informací obsažených v účetních výkazech. Uživatelé těchto výkazů si mohou 

učinit reálnější názor na budoucí finanční situaci dané účetní jednotky. 

Opravné položky se dají vytvářet pouze k aktivům. Tvořit opravné položky na 

zvýšení hodnoty aktiv je nepřípustné, protože není ve shodě se zásadou opatrnosti. 

Opravné položky se vytváří k dlouhodobému majetku (účtová skupina 09), jestliže 

bylo na základě inventarizace zjištěno, že hodnota tohoto aktiva je přechodně nižší než je 

jeho ocenění v účetnictví. Snížení hodnoty nelze považovat za definitivní, jinak by se 

účetním zápisem provedl mimořádný odpis. Dále se vytvářejí opravné položky k zásobám 

- materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a zboží 

(účtová skupina 19), ke krátkodobému finančnímu majetku (účtová třída 29) a 

k pohledávkám (účet 391). 

Protože účetní a daňové pojetí opravných položek se liší, je třeba v nákladech rozlišit 

zákonné opravné položky a položky, které účetní jednotka tvoří v souladu s účetními 

předpisy. Účetně se vytvoření opravných položek vyjadřuje v pasivech souvztažně na vrub 

nákladového účtu v účtové skupině 55, 57 a 58 (viz. Tabulka č. 8) 

Společnost RAI MOST s.r.o. účtovala o daňově neúčinné opravné položce 

k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti ve výši 268 tis. Kč. 
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Tabulka č. 8 Tvorba a zrušení opravných položek.(v tis. Kč) 

Text MD D částka

Tvorba opravných položek k aktivu, které souvisí:      
    a) s provozní činností 559 091,095 100 

    b) s finanční činností 579 
095,096 

29x 
50 

Snížení nebo zrušení opravné položky k aktivu, které souvisí:    
    a) s provozní činností 091,095 559 100 

    b) s finanční činností 
095,096 

29x 
579 50 

    Tvorba zákonné opravné položky 558 
095,198 

391 
200 

    Snížení zákonné opravné položky 
095,198 

391 
558 200 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ad 7) Odpis pohledávek  

 Účetní jednotce při hospodářské činnosti vznikají jak závazky, tak pohledávky. Ne 

však každá pohledávky je odběratelem uhrazena v době splatnosti. Přijatá částka 

z pohledávky a její vymahatelnost, klesá s prodlužující se dobou po splatnosti. Tvorba 

účetních opravných položek k pohledávkám vyjadřuje potenciální pokles reálné hodnoty 

pohledávek. “Opravná položka koriguje nepřímým způsobem přes samostatný pasivní účet 

jmenovitou hodnotu či pořizovací cenu pohledávky“.2  

 V rozvaze pak účetní jednotka vykazuje brutto jmenovitou hodnotu pohledávky, 

korekci ve formě opravné položky a netto hodnotu pohledávky ve výši rozdílu mezi 

jmenovitou hodnotou a opravnou položkou. Tvorba opravné položky je účtována na stranu 

MD nákladů účtové skupiny 55. Rozpuštění nebo případné čerpání opravné položky je 

účtováno na stranu DAL příslušného účtu v účtové skupině 55. 

 Způsob a výše tvorby účetních opravných položek k pohledávkám se plně ponechává 

v kompetenci účetní jednotky s návazností i na posouzení auditora. Musí se však vždy 

respektovat podmínka, že vytvořená opravná položka k pohledávce může být pouze do 

výše pohledávky. Většinou při vytváření opravných položek k pohledávkám se vychází 

                                                 
2   RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2008. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 
     S. 156. ISBN 978-80-7263-437-8. 
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z testu dle doby po splatnosti (např. pohledávky 180 až 365 dní po lhůtě splatnosti = 50% 

opravná položka, pohledávky více jak 365 dní po splatnosti = 100% opravná položka). 

 Vždy se však musí rozlišovat tvorba účetních opravných položek a daňový postup 

pro vytváření zákonných opravných položek nebo odpis pohledávek. Daňový postup při 

tvorbě zákonné opravné položky má za cíl stanovit přísné podmínky a mantinely pro 

zahrnování nákladů z tvorby opravné položky do daňového základu. 

 Dle inventarizace pohledávek v letech 1995 až 2008 nám vyplývá tato struktura 

pohledávek po lhůtě splatnosti: 

•   Dle zákona č.586/1992 Sb., O daních z příjmů, §24 odst.2 písm.y) -   jednorázový 

odpis pohledávky do daňově uznatelných nákladů ve výši jmenovité  hodnoty 

pohledávky (např. za dlužníkem : 1. dlužník, u něhož soud zrušil konkurs proto, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující – pohledávka byla poplatníkem přihlášena u 

insolventního soudu, 2. dlužník, který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí na 

základě výsledků insolventního řízení, 3. dlužník, který zemřel a pohledávka 

nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, atd.); 

•   Pohledávky postupně odepsatelné (splatné do konce roku 1994) – v rámci daňové 

reformy platné od 01.01.2008 byl systém postupného odpisu pohledávek zrušen; 

•    Pohledávky vyloučené z možnosti odpisu podle zákona o daních z příjmů; 

•    Pohledávky, u kterých je možnost vytvářet zákonné opravné položky. 

Pohledávky po splatnosti vzniklé po 31.12.2003 je možné odepsat do uznatelných 

nákladů za předpokladu, že při jejich vzniku bylo účtováno do výnosů ( výnosy byly 

zahrnuty do základu daně z příjmů) a k těmto pohledávkám je podle zákona o rezervách 

možné tvořit opravné položky. 

Ad 8) Inventarizační rozdíly 

 „Inventarizační rozdíly jsou rozdíly mezi skutečným stavem zjištěným při 

inventurách a stavem v účetnictví.3 Účetní jednotka musí provést zaúčtování 

                                                 
3   RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2008. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 
      S. 64. ISBN 978-80-7263-437-8. 
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inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se účetní stav ověřuje. Inventarizační 

rozdíly mohou mít různý charakter. Inventarizační rozdíly jako jsou manka, schodky, 

přirozené úbytky.Ve vnitropodnikové směrnici lze stanovit normu pro přirozené úbytky, 

které vznikají z fyzikálních příčin, jako je sesychání materiálů, vypařování tekutin, 

rozprach, ztratné v obchodních domech. 

 Inventarizační rozdíly, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetní evidenci se 

nazývá manko. Účtuje se na účet 549 – Manka a škody. Inventarizační rozdíl nazývaný 

schodek vzniká u pokladní hotovosti a ceninách.  

Dle provedené inventury majetku a zásob zaúčtovala společnost RAI MOST 

k 31.12.2008 na účet 549 částku ve výši 637 tis.  

Ad 9) Odložená daň z příjmů 

Odložená daň je kategorií účetní, která slouží k přiřazení účetního nákladu vzniklého 

z povinnosti placení daně z příjmů PO do správného účetního období. Prostřednictvím 

odložené daně se uplatňuje účetní zásada opatrnosti a zásada účtovat náklady do účetního 

období, se kterým věcně a časově souvisí. Odložená daňová povinnost vzniká proto, že u 

určitých položek aktiv a závazků se neshoduje pohled daňový s pohledem účetním. 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 

přístupu tzn., že závazkově bude odložená daň uplatněna v pozdějším období a rozvahově, 

že se vychází z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv a pasiv. Pokud je 

daňová povinnost vypočtená na základě daňových pravidel vyšší než podle účetních jedná 

se o odloženou daňovou pohledávku, pokud je situace opačná tak o odložený daňový 

závazek. 

O odloženém daňovém závazku a odložené daňové pohledávce se účtuje vždy ve 

prospěch příslušného účtu odloženého daňového závazku, resp. na vrub účtu odložené 

daňové pohledávky (účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka). Souvztažně se 

většinou účtuje u odloženého daňového závazku na stranu MD účtu 592 nebo 594 popř. 

pokud jde o odloženou daňovou pohledávku tak na stranu D  účtu  592 nebo 594, podle 

toho zda jde o odloženou daňovou povinnost z běžné nebo mimořádné činnosti. 

(viz.tabulka č. 9 a č. 10) 
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Tabulka č.9  Příklad výpočtu a účtování odložené daně – podnik účtuje o odložené dani poprvé v roce 2008 

(v tis.Kč) 

Text 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

    Rozdíl účetních a daňových zůstat. cen dlouhodob.majetku -250 -270 -380 
    Účetní opravná položka k pohledávkám 100 120 80 
    Opravná položka k zásobám zboží 50 80 50 
    Rezerva na záruční opravy 150 150 150 
    Neuplatněná daňová ztráta předchozích let 250 120 0 
Celkem 300 200 -100 
    Odložená daň.pohledávka (r.2007 byla použ.sazba daně 19%) 57   
    Odložená daň.pohledávka (r.2008 byla použ.sazba daně 19%)  38  
    Odložený daň.závazek(r.2009 byla použ.sazba daně 19%)   -19 

Zdroj: FIŠEROVÁ et al., Abeceda účetnictví pro podnikatele. 6.vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 

           S. 329. ISBN 978-80-7263-450-7. 
 
 

Tabulka č.10 Účtování v roce 2008 (v tis.Kč)  

Text MD DAL Částka 

Účtování na konci daného účetního období:      
    Část odložené daně vztahující se k předchozím úč.obdobím 481 428 57
    Část odložené daně za rok 2008 (57 – 38) 592 481 19

Zdroj: FIŠEROVÁ et al., Abeceda účetnictví pro podnikatele. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 

           S. 329. ISBN 978-80-7263-450-7. 

Účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a všechny účetní jednotky, které 

sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. mají povinný audit) a všechny akciové 

společnosti bez ohledu na povinnost auditu mají povinnost účtovat o odložené dani. 

Ostatní účetní jednotky, o tom zda budou účtovat o odložené dani, rozhodují sami. [2] 

Vzhledem k tomu, že společnost RAI MOST s.r.o. neměla prozatím povinnost 

účtovat o odložené dani, nebyla k 31.12.2008 odložená daň účtována. 

3.2 Zjišt ění výsledku hospoda ření před zdaněním 

Výsledek hospodaření před zdaněním tj. účetní výsledek hospodaření se zjišťuje jako 

rozdíl zaúčtovaných výnosů a nákladů z účtů třídy 5 a 6. Pokud jsou výnosy vyšší než 

náklady, jedná se o kladný výsledek hospodaření (zisk), jestliže naopak náklady převyšují 

výnosy, jde o záporný výsledek hospodaření (ztrátu). Náklady a výnosy jsou tříděny podle 
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potřeby finančního řízení podniku tak, aby bylo možno vykázat hodnotu výsledku 

hospodaření z běžné a mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření z běžné činnosti 

zahrnuje provozní a finanční činnost. Provozní činnost představuje činnosti spojené 

s hlavní výdělečnou činností podnikatelského subjektu. Finanční činností se rozumí činnost 

spojená se zvoleným způsobem financování a s finančními operacemi podniku. Do 

mimořádné činnosti spadají náklady a výnosy spojené s neobvyklými událostmi, které se 

běžně nevyskytují. 

Vztahy mezi jednotlivými výsledky hospodaření jsou následující: 

    Provozní VH 

+  Finanční VH 

=  Běžný VH 

+  Mimořádný VH 

=  VH před zdaněním  

3.3 Výpočet a zaúčtování dan ě z příjmů 

Výpočet daňového základu vychází z účetního hospodářského výsledku, provádí se 

mimo účetnictví, protože ne všechny náklady evidované v účetnictví uznává zákon o 

daních z příjmů jako náklady daňové (náklady nezbytně nutné na dosažení a udržení 

příjmů). A také účetní výnosy se nemusí shodovat s daňovými výnosy. 

Jak bylo napsáno v předcházející kapitole účetní výsledek hospodaření se člení na: 

• Výsledek hospodaření z běžné činnosti; 

• Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. 

Obě tyto složky výsledku hospodaření se pak upravují: 

• O částky, které nelze podle zákona o daních z příjmů uznat jako náklad nutný 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově uznatelný náklad); 

• O částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši; 

• O částky, které neoprávněně zkracují výnosy; 

• O příjmy zdaněné u plátce. 

Jedná se např. o tvorbu jiných než zákonných rezerv a opravných položek, výdaje 

přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy, náklady na reprezentaci, 

technické zhodnocení nad stanovený limit atd. Po těchto úpravách se účetní hospodářské 
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výsledky mění na základ daně. Zákon o dani z příjmů stanoví další položky, které lze od 

daňového základu odečíst. Je to např. ztráta nebo jen její část, která vznikla 

v předcházejícím daňovém období, pevná částka za pracovníka se změněnou pracovní 

schopností v závislosti na stupni jeho omezení atd. 

Základní sazbu daně stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro právnické 

osoby je stanovena jednotná sazba 21 %, s účinností od 1. ledna 2009 bude platit sazba ve 

výši 20 % (§ 21, odst. 1 zákon o daních z příjmů). Daň z příjmů je nákladem běžného 

účetního období. Zaúčtuje se na vrub nákladových účtů 591 – Daň z příjmů z běžné 

činnosti - splatná a 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná souvztažně na 

stranu D účtu 341 – Daň z příjmů. Pokud jedna ze složek hospodářského výsledku 

vykazuje ztrátu, ačkoli celkový výsledek hospodaření je kladný, vyúčtuje se záporná 

daňová povinnost jako snížení nákladů na příslušném účtu souvztažně na vrub účtu 341 – 

Daň z příjmů. 

3.4 Uzavření účetních knih a zajišt ění bilan ční kontinuity 

Po zaúčtování všech účetních operací, které slouží k věrnému a poctivému zobrazení 

v účetních knihách může dojít k uzavření účetních knih. K uzavření knih dochází 

k poslednímu dni účetního období, tedy k rozvahovému dni. 

Při uzavírání účtů je třeba provést tyto úkony: 

• Zjistit obrat stran MD a D jednotlivých syntetických účtů; 

• Zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a jejich převod podvojným 

zápisem do závěrkového účtu 702 – Konečný účet rozvažný; 

• Zjištění konečných stavů účtů nákladů a výnosů a jejich převod na závěrkový účet 

710 – Účet zisků a ztrát; 

• Zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období (disponibilní zisk nebo 

ztráta), a to rozdílem vypočítaným z rozdílu celkových výnosů a nákladů na účtu 

710 – Účet zisků a ztrát a jeho převedení na účet 702 – Konečný účet rozvažný. 

(viz.tabulka č. 11). 

Na podkladě údajů účtu 702-Konečný účet rozvažný a účtu 710-Účet zisků a ztrát se 

sestaví účetní závěrka, tzn. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, případně přehled o 

peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu. 
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Tabulka č 11 Účetní postup při uzavírání účetních knih 

Text MD DAL 

1.KS nákladových účtů 710 5xx 
2.KS výnosových účtů 6xx 710 

Po zúčtování KS nákladových a výnosových účtů vykazují tyto 
nulové zůstatky  a zůstatek účtu 710 vykazuje zůstatek ve výši výsledku 

hospodaření za dané účetní období 
3.KS aktivních účtů 702 Aktivní účty 
4.KS oprávek a 
opravných položek 

Účty oprávek a oprav. 
položek 

702 

5.KS pasivních účtů Pasivní účty 702 
6.KS pasivních účtů      
s aktivními zůstatky 

702 
Pasivní účty 
s akt.zůstatky 

Po zúčtování KS aktivních a pasivních účtů vykazují tyto 
nulové zůstatky  a zůstatek účtu 702 vykazuje zůstatek ve výši výsledku 

hospodaření za dané účetní období 
7.Zúčtování výsledku hospodaření 
Varianta I - zisk 710 702 
Varianta II - ztráta 702 710 

Zdroj: FIŠEROVÁ et al., Abeceda účetnictví pro podnikatele. 6.vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 

           S. 345. ISBN 978-80-7263-450-7. 

Zároveň se zjišťováním obratů, konečných zůstatků a uzavírání účtů musí podnik 

dodržet formální správnost vedení účetnictví. Ověřuje se tedy dodržení principu 

podvojnosti a úplnosti účetních zápisů. Tento princip se zajišťuje formou předvahy. 

Většina účetnictví podniků je zpracováno pomocí softwaru za podpory počítačů. Software 

podporuje zajištění formální správnosti i proces uzavírání účetních knih.  

3.5 Účetní závěrka 

Sestavení účetní závěrky je vyvrcholením účetních prací za účetní období. Účetní 

závěrka musí poskytnout externím i interním uživatelům informace o majetkové, finanční a 

důchodové situaci podniku. Účetní závěrka tedy tvoří komplexní obraz o podnikatelském 

subjektu a jeho hospodaření v právě uplynulém účetním období. Informace, které jsou 

uváděny v účetní závěrce, by měly být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a významné. 

Den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a ke kterému se uzavírají účetní knihy, 

se nazývá rozvahový den. 
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3.6  Druhy ú četní závěrky 

Účetní závěrka může mít následující tři podoby: 

• Řádná účetní závěrka – sestavuje se jednou ročně k poslednímu dni běžného 

účetního období; 

• Mimořádná účetní závěrka – sestavuje se v ostatních mimořádných případech 

(např. ke dni předcházejícímu dni účinnosti prohlášení konkurzu); 

• Mezitímní účetní závěrka – sestavuje se k jinému dni než dni rozvahovému, účetní 

jednotka při ní neuzavírá účetní knihy. 

3.7  Rozsah a obsah řádné účetní závěrky 

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku buď v plném nebo ve zjednodušeném 

rozsahu. Účetní závěrku v plném rozsahu musí sestavovat ty účetní jednotky, které mají 

povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem a zveřejňovat údaje z ní. Akciové společnosti 

musí účetní závěrku v plném rozsahu sestavovat vždy. Ostatní účetní jednotky, které 

nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, mají možnost volby. 

Obsahem účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu je: 

• Rozvaha (bilance) – ve zjednodušeném rozsahu; 

• Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – ve zjednodušeném rozsahu; 

• Příloha k účetní závěrce. 

Nepovinné složky účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu jsou přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Nedílnou součástí účetní závěrky v plném rozsahu je: 

• Rozvaha (bilance) – v plném rozsahu; 

• Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – v plném rozsahu; 

• Příloha k účetní závěrce; 

• Přehled o peněžních tocích (cash flow) ; 

• Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou součástí 

přílohy k účetní závěrce. Účetní závěrka v plném i zjednodušeném rozsahu musí obsahovat 
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základní údaje o podnikatelském subjektu jako jsou název a sídlo firmy, IČ, právní forma, 

předmět podnikání, okamžik sestavení účetní závěrky apod. 

3.8 Sestavení ú četní závěrky v plném rozsahu 

Jak už bylo napsáno výše účetní závěrka v plném rozsahu se skládá z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce. Výkaz cash flow a přehled o změnách 

vlastního kapitálu je povinnou součástí přílohy. 

3.8.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz přehledně uspořádaných aktiv podniku na jedné straně a na 

straně druhé zdrojů financování podniku tj. pasiv. 

Uspořádání a označení položek rozvahy je upraveno v příloze č. 1 prováděcí 

vyhlášky. Aktiva se v rozvaze třídí podle likvidnosti jednotlivých položek od těch nejméně 

likvidních po vysoce likvidní prostředky. U jednotlivých položek se uvádí stav ke konci 

minulého období a stav ke konci běžného účetního období tj. rozvahovému dni. Stav aktiv 

v běžném období se člení do tří sloupců: 

• Brutto – ocenění aktiva na jemu odpovídajícím účtu; 

• Korekce – zahrnuje oprávky k danému aktivu popř. opravné položky vytvořené 

k tomuto aktivu; 

• Netto = brutto – korekce. 

Pasiva se třídí podle původu zdrojů financování na vlastní a cizí. U jednotlivých 

položek se také uvádí stav minulého období, ale v běžném období se uvádí pouze netto 

stav, protože korekce není přípustná (proti smyslu zásady opatrnosti).  

Rozvaha by měla podávat následující informace: 

• O skladbě aktiv (stálá x oběžná aktiva) ; 

• O likviditě podniku; 

• O velikosti vlastních a cizích zdrojů; 

• O struktuře vlastního kapitálu. 
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3.8.2  Výkaz zisku a ztráty  

Smyslem tohoto výkazu je informovat o nákladech, výnosech a hospodaření 

podnikatelského subjektu. Náklady a výnosy jsou zde členěny buď podle druhu (viz 

příloha č. 3) nebo podle účelu (viz příloha č. 4). Uspořádání a označování položek výkazu 

zisku a ztráty je upraveno v příloze č. 2 (druhové členění) a v příloze č. 3 (účelové členění) 

prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Výkaz je uspořádán vertikálně a stupňovitě tak, aby 

umožnil vyčíslit:  

• Provozní výsledek hospodaření; 

• Finanční výsledek hospodaření; 

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění daní z příjmů); 

• Mimořádný výsledek hospodaření po zdanění; 

• Celkový hospodářský výsledek za účetní období; 

• Výsledek hospodaření před zdaněním. 

Výkaz zisku a ztráty znázorňuje, jak jsou majetek a zdroje podniku zhodnocovány, a 

detailně popisuje strukturu rozvahového účtu 431 – Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení (vlastní zdroj). Údaje pro sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty se 

čerpají ze zůstatků syntetických nebo analytických účtů účetní jednotky a jsou uváděny 

v celých tisících Kč. 

3.8.3  Příloha k ú četní závěrce 

V příloze k účetní závěrce se objasňují veškeré skutečnosti, které by mohly vést              

ke špatnému úsudku a výkladu u uživatelů účetních výkazů daného podnikatelského 

subjektu. Uvádí se zde např. údaje, které charakterizují podnik, údaje o používaných 

účetních metodách a postupech, doplňující informace k účetním výkazům. Smyslem 

přílohy je, aby uživatelé výkazů mohli hlouběji proniknout do obsahu jejich položek a 

učinit správný názor na finanční  a majetkovou situaci podniku, na jeho výkonnost             

a platební schopnost. 

Sestavení a obsah přílohy nemá závaznou formu a strukturu, ale základní požadavky 

na úpravu a obsah jsou uvedeny v § 39 prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. Předpokládá se, 

že podnik sestaví přílohu v takové formě, aby informace v ní byly srozumitelné, spolehlivé 

a neutrální. 
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3.8.4  Přehled o pen ěžních tocích (cash flow) 

Tento účetní výkaz zaznamenává rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů tj. vysoce likvidního krátkodobého finančního majetku, který může 

být rychle přeměněn na peníze za předem známou částku peněz (např. termínované vklady 

s výpovědní lhůtou do tří měsíců), na začátku a na konci účetního období. Peněžními toky 

se rozumí příjmy a výdaje peněžních prostředků, resp. přírůstky a úbytky peněžních 

ekvivalentů. Cash flow tedy informuje uživatele o účelu, na který byly peněžní prostředky 

použity a o způsobu, jakým byly získány.  

Peněžní toky se vykazují zvlášť za provozní, investiční a finanční činnost. Některé 

peněžní toky se vykazují samostatně např. peněžní toky spojené s peněžními transakcemi, 

které jsou spojeny s mimořádnou činností podniku, peněžní toky spojené s inkasem a 

vyplacením dividend apod. 

Přehledy o peněžních tocích mohou být sestaveny přímou nebo nepřímou metodou, 

přičemž výběr metody je v kompetenci dané účetní jednotky. Přímá metoda je založena na 

přímé znalosti peněžních příjmů a výdajů, proto je nutné, aby podnik v účetnictví zajistil 

předpoklady pro sledování vybraných hospodářských operací na bankovních účtech, 

v pokladnách a na účtech peněžních ekvivalentů. 

Při sestavení přehledu o peněžních tocích mohou účetní jednotky použít i nepřímou 

metodu. Nepřímá metoda vychází z principu souvztažnosti zaúčtování jednotlivých 

účetních případů. Z toho vyplývá, že každý peněžní tok se musel souvztažně projevit buď 

rozvahově (změna aktiv nebo pasiv), nebo výsledkově (změna položek nákladů a výnosů). 

Možné řešení přehledu cash flow nepřímou metodou upravuje Český účetní standard pro 

podnikatele č. 023.Koncepce a model tohoto výkazu a jeho obsahová náplň je v pravomoci 

účetní jednotky, která ale musí respektovat ustanovení § 40,41,42 a 43 prováděcí vyhlášky 

č.500/2002 Sb. Přehled o peněžních tocích umožňuje vyhodnocovat váhu jednotlivých 

činností na celkovou finanční situaci podniku a vzájemné vztahy a vazby mezi těmito 

činnostmi. Tento přehled také zajišťuje vazbu mezi výkazem zisku a ztráty a změnami 

v rozvaze. 
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3.8.5  Přehled o zm ěnách vlastního kapitálu  

Cílem tohoto přehledu je podat informace o příčinách zvýšení či snížení jednotlivých 

složek vlastního kapitálu, k nimž došlo během právě uplynulého účetního období. Příčiny 

této změny vlastního kapitálu představují pro externí uživatele užitečné informace o 

celkových ziscích a ztrátách, k nimž došlo v průběhu účetního období.V přehledu je nutné 

uvést počáteční stav jednotlivých položek vlastního kapitálu, uskutečněné operace a 

konečný stav. Je nutné vyčíslit dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno. I když forma 

tohoto výkazu není předepsána, názorný je přehled ve formě tabulky, kde jsou uvedeny 

změny za běžné účetní období a srovnatelné údaje za minulé období. 

3.9  Povinnost vyhotovit výro ční zprávu 

Výroční zpráva uceleně, vyváženě a komplexně informuje o vývoji výkonnosti, 

činnosti a stávajícím hospodářském postavení daného podnikatelského subjektu. Součástí 

výročních zpráv jsou také zprávy vyhotovované podle obchodního zákoníku zveřejňované 

prostřednictvím výroční zprávy. 

Výroční zpráva by měla obsahovat následující informace: 

• Účetní závěrku; 

• Zprávu o auditu výroční zprávy, případně auditu účetní závěrky; 

• O významných situacích, ke kterým došlo až po sestavení účetní závěrky; 

• O předpokládaném budoucím vývoji účetní jednotky; 

• O aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje; 

• O tom, zda má účetní jednotka v zahraničí organizační složku; 

• O dalších skutečnostech požadovaných podle zvláštních předpisů. 

Lhůta pro vyhotovení výroční zprávy není legislativně upravena, v zásadě se 

vyhotovuje mezi datem sestavení účetní závěrky a datem konání valné hromady, která 

bude schvalovat účetní závěrku a rozdělení zisku popř. úhradu ztráty společnosti.Povinnost 

vyhotovit výroční zprávu mají auditované obchodní společnosti a družstva, zahraniční 

podnikající osoby a podvojně účtující fyzické osoby. 
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3.10  Povinnost ov ěření účetní závěrky auditorem 

Audit je úřední ověření účetní závěrky, kterou provádí auditor, což je autorizovaný 

účetní a revizní znalec zapsaný v seznamu auditorů, který vede Komora auditorů České 

republiky. Auditor ověřuje, zda je účetnictví podniku vedeno úplně, správně a průkazným 

způsobem a zda údaje vykázané v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují 

hospodářskou činnost podniku. 

Řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem musí mít: 

• Akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se 

účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, 

překročily nebo dosáhly alespoň jednoho ze tří kritériích uvedených v § 20, odst. 1, 

písm. a zákona o účetnictví; 

• Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního 

období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 

předcházejícího, překročily nebo dosáhly alespoň dvou ze tří kritériích uvedených  

v § 20, odst. 1, písm. b zákona o účetnictví; 

• Zahraniční osoby, které jsou podnikateli; 

• Fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví; 

• Účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanovuje zvláštní předpis. 

3.11  Zveřejňování ú četní závěrky 

Účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejnit 

účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o auditu, pokud mu podléhají, ve sbírkách listin 

obchodního rejstříku. Zveřejňují se všechny údaje uvedené v těchto zprávách až na 

výjimky, na které se vztahuje zákon o ochraně utajovaných skutečností. Auditované účetní 

jednotky zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin do 30 dnů po 

ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a po schválení účetní závěrky 

příslušným orgánem společnosti nebo družstva.Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy 

musí být provedeno bez ohledu na audit a schválení účetní závěrky orgánem příslušné 

účetní jednotky nejpozději do konce následujícího účetního období. Povinnost zveřejnění 

splní účetní jednotky buď předáním účetní závěrky a výroční zprávy rejstříkovému soudu, 

nebo u emitentů s registrovanými cennými papíry Komisi pro cenné papíry. [2] 
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4 Účetní uzáv ěrka a závěrka v RAI MOST s.r.o. 

Firma RAI MOST s.r.o. vznikla dne 14.5.2007 zápisem do obchodního rejstříku.  

Společnost byla založena dvěma mateřskými podniky Recticel Interiors CZ s.r.o. a 

Recticel Czech Automotive s.r.o. 

Společnost sídlí v Havrani, v průmyslové zóně Joseph, hlavním předmětem činnosti 

společnosti je výroba a prodej výrobků z polyuretanové pěny. Vyrábějí se zde povrchy na 

palubní desky, středové konzole a dveřní díly  do automobilů značky Mercedes. Sériová 

výroba byla zahájena na začátku roku 2009. V závodě dále probíhá předsériová výroba 

sedaček a palubních desek pro automobily značky SAAB a Peugeot.  

Ve společnosti pracuje 185 zaměstnanců, z toho je 141 dělníků a 44 TH pracovníků. 

V čele stojí ředitel společnosti, jemuž je podřízen úsek výroby, technologie, kontroly, 

logistiky, obchodu, údržby, ekonomiky a personalistiky. 

4.1 Inventarizace  

Přípravné práce k provedení účetní uzávěrky začínají v měsíci prosinci, kdy dle 

vydané směrnice, je stanoven termín k  provedení inventarizace hospodářských prostředků 

ve firmě. Firma provádí periodickou inventarizaci, pouze v případě hotovosti v pokladně a 

cenin se provádí průběžná inventarizace. Ve směrnici je ustanovena hlavní inventarizační 

komise a tři sedmičlenné dílčí inventarizační komise.  

Hlavní inventarizační komise má šest členů a jejím úkolem je napomáhat dílčím 

inventarizačním komisím při provádění inventur, soustřeďuje inventarizační zápisy            

a zodpovídá za zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů. 

První dílčí inventarizační komise (DIK) je pověřena provedením inventury těchto 

prostředků: haly, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný hmotný 

dlouhodobý majetek a ostatní drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby. Majetek          

je evidován podle umístění, kde každý majetek je označen číselný evidenčním označením, 

což usnadňuje a urychluje provedení inventury. Druhá DIK inventarizuje zásoby (tj. zboží, 

nedokončenou výrobu, výrobky, materiál). Třetí DIK provádí inventuru pokladny, cenin a 

dokladovou inventuru všech zbylých rozvahových účtů. Fyzickou inventuru pokladny a 
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cenin provádí firma i během roku čtvrtletně, a tedy i k 31. 12. Dokladová inventura se 

provádí v lednu po zaúčtování všech účetních případů. 

4.2 Uzávěrkové operace 

Společnost časově rozlišuje všechny účetní případy uskutečněné v běžném období. 

Jedná se především o nájemné budovy a výrobních hal, zajištění příkonu, leasing firemních 

automobilů a časové rozlišení drobného majetku. Firma se podílí na vývoji a výzkumu 

nových projektů v automobilovém průmyslu a eviduje tyto náklady na účtu 382 – 

Komplexní náklady příštích období. Po uvedení příslušného projektu do sériové výroby 

začíná rozpouštět tyto náklady po dobu předpokládané životnosti projektu. 

Podnik se snaží, aby na konci roku byla s dodávkou současně zaslána i faktura.                

Na dodávky, které byly uskutečněny, ale faktura nedošla vytváří dohadné položky.          

Při stanovení výše dohadné položky vychází účetní jednotka z předcházejících skutečností. 

Na účtu 389 – Dohadné účty pasivní se jedná především o dodávku surovin, náhradních 

dílů, materiálu, přepravné, opravy, telekomunikační služby, pojistné apod. 

Společnost obchoduje se zahraničím, tudíž má pohledávky a závazky v cizí měně – 

v eurech. Rovněž vede valutovou pokladnu a běžný devizový účet v eurech. Po zaúčtování 

všech účetních případů týkajících se běžného období přepočítá účetní jednotka konečné 

stavy na těchto účtech kurzem vyhlašovaným ČNB k 31. 12. tak, že zadá do účetního 

programu kurz a program automaticky přepočítá a vyhotoví výpis všech přepočítaných 

položek a provede zaúčtování kurzových rozdílů na výsledkové účty (553 – Kurzová ztráta 

a 653 – Kurzový zisk) na příslušnou analytiku.  

O opravných položkách firma účtovala poprvé v roce 2008. Jedná se o opravnou 

položku k pohledávkám po splatnosti. Vzhledem k platební nekázni daného zákazníka, se 

firma rozhodla z důvodu opatrnosti vytvořit účetní opravnou položku ve výši 100% . 

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A. Na konci účetního období 

neobdržené faktury  přeúčtuje z účtu 111 – Pořízení materiálu na účet 389 – Dohadné účty 

pasivní.  
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4.3 Zjišt ění výsledku hospoda ření před zdaněním 

Po zaúčtování všech operací účetní softwarový program vypočte výsledek 

hospodaření před zdaněním a vytvoří výkaz zisku a ztráty podle druhového členění bez 

uzavření účetních knih. Z tohoto výkazu účetní jednotka zjišťuje provozní  výsledek 

hospodaření, finanční výsledek hospodaření, což představuje výsledek hospodaření za 

běžnou činnost. Dále se z tohoto výkazu zjistí mimořádný výsledek hospodaření, který 

vyplývá z mimořádných skutečností (např. živelné pohromy). V roce 2008 nebyly ve firmě 

uskutečněny žádné mimořádné náklady ani výnosy.  

4.4  Výpočet a zaúčtování dan ě z příjmů 

Zjištěný výsledek hospodaření (zisk) z běžné činnosti se upravuje o dodatečné 

odvody daně z příjmů evidovaných na účtu 595. Z nákladů se vyloučí částky, které podle 

zákona o dani z příjmů nelze uznat jako nutný náklad k dosažení příjmů. Jedná se o 

náklady na reprezentaci, sociální náklady, pokuty a penále, manka a škody, zůstatková 

hodnota prodaného dlouhodobého majetku. Dále je třeba vyloučit náklady a výnosy, které 

časově nepatří do běžného účetního období, a nejsou na ně vytvořeny dohadné položky. 

Do odpočitatelných položek pro výpočet základu daně se zahrnuje rozdíl mezi účetními a 

daňovými odpisy (odpisy daňové jsou vyšší). Po těchto úpravách zjistíme základ daně, 

který se zaokrouhluje na celé tisíce dolů. Daňová sazba roku 2008 je 21 % ze základu 

daně, v předešlém roce byla daňová sazba 24 %. Vypočtená daň se zaúčtuje jako poslední 

účetní zápis na účty 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná a 341 – Daň z příjmů, 

pokud výsledek hospodaření skončí daňovým ziskem.  

4.5 Uzavření účetních knih a sestavení ú četní závěrky  

Zaúčtováním daně z příjmů se ukončí veškeré účtování v běžném období a program 

provede příkazem uzavření účetních knih a automaticky otevře nové účetní období. 

Program také sestaví výkazy – Rozvahu k 31. 12. (příloha č. 5) a Výkaz zisku a ztráty 

v druhovém členění k 31. 12 (příloha č. 6). Přílohu k účetní závěrce sestavuje účetní 

jednotka v plném rozsahu s popisem obecných údajů o společnosti, účetních metod, které 

byly používány v právě uplynulém účetním období, a podrobnějším přehledem některých 

položek z finančních výkazů. Další informace se týkají zaměstnanců a vedení společnosti, 
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závazků neuvedených v účetnictví a událostí, které nastaly po datu účetní závěrky.  Dále se 

účetní závěrka skládá z přehledu o peněžních tocích, který je sestavován nepřímou 

metodou (příloha č. 7), a přehledu o změnách vlastního kapitálu (příloha č. 8), který má 

tabulkovou formu. Účetní závěrka musí být vyhotovena během měsíce ledna. V roce 2008 

společnost nepodléhala auditu ze zákona. V rámci smlouvy s auditorskou společnosti 

Deloitte Audit, s.r.o. proběhla pouze věcná kontrola účetnictví. 

4.6  Zveřejňování ú četní závěrky 

Společnost RAI MOST s.r.o. zveřejňuje svoji účetní závěrku ve sbírkách listin 

obchodního rejstříku podle § 38i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku. [2] 

4.7 Vypovídací schopnost ú četní závěrky 

Z přiložených výkazů, které jsou součástí účetní závěrky k 31. 12. 2008, firmy RAI 

MOST s.r.o. jsem vyčetla následující skutečnosti. 

Rozvaha (příloha č. 5) popisuje strukturu aktiv a pasiv. Podnik evidoval 

k 31.12.2008 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 17 597 tis.Kč a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 347 205 tis.Kč. Jedná se převážně o 

nezařazené výrobní linky a stroje pro výrobu. Vzhledem k tomu, že sériová výroba byla 

spuštěna až k datu 01.01.2009 byl majetek zařazen až na začátku následujícího účetního 

období. Ke konci roku 2008 byl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek – software ve výši 

1 747 tis. Kč a od roku 2007 je zařazen dlouhodobý hmotný majetek ve výši 135 tis. Kč. 

Dále podnik vykazuje v položce aktiv poskytnuté zálohy pro dlouhodobý hmotný majetek 

ve výši 3 884 tis.Kč pro stroje na nový projekt Peugeot. Oběžná aktiva vykazována 

v rozvaze na straně aktiv ve výši 89 213 tis.Kč představují především krátkodobé 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení. Významnou položkou 

v krátkodobých pohledávkách jsou daňové pohledávky za státem, které jsou tvořeny 

nadměrným odpočtem z DPH. Časové rozlišení je tvořeno položkou komplexních nákladů 

pro předsériovou výrobu dveřních panelů, což je vysvětleno v příloze k účetní závěrce.  

K položce  o  běžných aktivech podnik vytvořil 100% účetní  opravnou  položku  ve  výši  

268 tis. Kč a to ke krátkodobým pohledávkám. Ve zdrojích financování převládají vlastní 

zdroje, které tvoří jednu třetinu z celkových pasiv, jedná se zejména o kapitálové fondy a 
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základní kapitál. Vlastní zdroje jsou poníženy ztrátou minulých let ve výší 8 417 tis. Kč a 

výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši 73 250 tis. Kč. Mezi cizími 

zdroji figurují nejvýznamněji krátkodobé závazky z obchodních vztahů a závazky 

k účetním jednotkám pod podstatným vlivem. Tato struktura aktiv a pasiv hovoří o 

finanční situaci podniku v 1. roce podnikání. Vyšší míra zadlužení v položce cizích zdrojů 

je dána nákupem nové výrobní technologie. 

Výkaz zisku a ztráty (příloha č. 6) rozvádí dopodrobna rozvahovou položku 

Výsledek hospodaření běžného účetního období. Jsou zde rozepsány náklady a výnosy 

běžného období ve třech oblastech. První oblastí je provozní výsledek hospodaření, 

v rámci něhož jsou vyčísleny obchodní marže (rozdíl tržeb za zboží a nákladů 

vynaložených na prodané zboží) a přidaná hodnota ( rozdíl mezi výkony a spotřebou 

vynaloženou na tyto výkony + obchodní marže). Druhou oblastí je finanční výsledek 

hospodaření, který spolu s provozním výsledkem hospodaření tvoří výsledek hospodaření 

za běžnou činnost před zdaněním. Tento výsledek je ještě upraven o daň z příjmů, která 

v roce 2008 byla nulová. Je patrné, že provozní výsledek hospodaření tvoří podstatnou část 

výsledku za běžnou činnost. Finanční výsledek hospodaření je ovlivněn zejména náklady 

z přecenění cenných papírů a derivátů a nákladovými úroky. Mimořádný výsledek 

hospodaření je v roce 2008 roven nule. V běžné činnosti firma dosahuje ztráty. Ztráta 

vzniká z důvodu nízkých tržeb, vzhledem k tomu, že nebyla v roce 2008 spuštěna sériová 

výroba a z důvodu ztráty v oblasti finančního výsledku hospodaření. Tržby se týkaly pouze 

prodeje výrobků vyrobených v před sérii. Ztráta z běžné činnosti odpovídá částce, která je 

uvedena v rozvaze ve vlastních zdrojích. 

Cash flow (příloha č. 7) zobrazuje peněžní toky z provozní, investiční a finanční 

činnosti. Výkaz informuje o tom, že se celkové peněžní prostředky zvýšily o 43 mil. Kč tj. 

že celkové příjmy peněžních prostředků převýšily výdaje. Největší podíl na tomto stavu 

má finanční činnost, kde je patrný dopad změny vlastního kapitálu. Toky v oblasti 

provozní i investiční mají vyšší výdaje peněžních prostředků než příjmy, ale díky dopadu 

změny vlastního kapitálu není celková změna peněžních prostředků na konci období 

záporná. Z přehledu o změnách vlastního kapitálu (příloha č. 8) vyplývá, že se vlastní 

kapitál oproti minulému účetnímu období zvýšil, ačkoli výsledek hospodaření běžného 

účetního období je záporný. Zvýšení je způsobeno změnou kapitálových fondů, a to jejich 

navýšením od mateřských společností. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo popsat postup prací, které je nutné provést před uzavřením 

účetních knih, a náležitosti, které musí být dodrženy, při sestavování a zveřejňování účetní 

závěrky. Na základě účetních výkazů, které jsou součástí účetní závěrky, zhodnotit její 

vypovídací schopnost.  

Před sestavením účetní závěrky je nutné provést takové účetní operace, které zajistí 

úplnost a správnost zaúčtovaných údajů, protože aby informace uváděné v účetní závěrce 

věrně popisovaly hospodářskou a finanční situaci podniku, je třeba do výsledku 

hospodaření zahrnout rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem. Náklady, výnosy, 

příjmy a výdaje přiřadit do období, se kterým věcně a časově souvisí a zaúčtovat účetní 

případy, které nejsou doložitelné dokladem, ale věcně a časově se týkají tohoto období. A 

zjištěný kladný výsledek hospodaření se ještě sníží o vypočítanou daň z příjmů.   

Konec účetního období je pro všechny podnikatelské subjekty spojen se sestavením 

účetní závěrky. Účetnictví zaznamenává informace o jednotlivých hospodářských jevech, 

ke kterým dochází během účetního období v daném podnikatelském subjektu. Účetní 

závěrka shrnuje všechny tyto účetní případy na konci účetního období. Účetní výkazy 

sestavované při účetní závěrce poskytují svým uživatelům informace o struktuře aktiv a 

pasiv, o nákladech a výnosech tj. o výsledku hospodaření, o peněžních tocích tj.o příjmech 

a výdajích peněžních prostředků a ekvivalentů a o změnách vlastního kapitálu, ke kterým 

došlo v právě uplynulém účetním období.  

Uzavření účetního období a vyhotovení účetní závěrky je důležitý moment, neboť 

podnikatelský subjekt získá informace o své majetkové a finanční situaci a může porovnat 

právě skončené období s obdobími předcházejícími. 

Výkazy, které účetní jednotka sestavuje v rámci účetní závěrky, poskytují svým 

uživatelům mnoho cenných informací, na základě kterých poté přijímají důležitá 

rozhodnutí. 
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