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1 ÚVOD 

Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce 

v účetní jednotce (dále jen „ÚJ“) za celé sledované období. Je sestavována nejen pro interní 

potřeby ÚJ, ale rovněž zveřejňována z důvodu poskytování informací externím subjektům 

jako jsou akcionáři, společníci, členové družstva, správci daní, peněžní ústavy, případní 

investoři, aj. Účetní závěrka tak představuje ověřený a schválený výstup základních 

ekonomických údajů, na základě kterých lze hodnotit, analyzovat a posuzovat kvalitu              

a finanční postavení konkrétní ÚJ. Účetní závěrka je tvořena rozvahou (bilancí), výkazem 

zisku a ztráty a přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze                        

a výsledovce. Může zahrnovat i přehled o peněžních tocích (cash flow) nebo přehled                    

o změnách vlastního kapitálu, pokud je ÚJ sestavuje. 

Výše uvedená problematika mě zaujala proto, že jsem dostala pracovní nabídku                 

na pozici účetní společnosti s ručením omezeným. Má práce vyžaduje neustálé sledování       

a studování aktuálních informací týkajících se účetnictví.  

Cílem mé diplomové práce je vymezení obsahu účetní závěrky ve společnosti s ručením 

omezeným a vytvoření metodiky pro její sestavení. 

První část diplomové práce je věnována teoretickým aspektům účetní závěrky, tedy 

vymezení pojmů vyskytujících se v účetnictví a využívaných při sestavení účetní závěrky. 

Dále specifikuji význam, rozsah, vnitropodnikové směrnice, povinné náležitosti účetních 

výkazů jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, obsah výroční zprávy, náležitosti 

zveřejnění účetní závěrky a její ověření auditorem. 

Ve druhé části práce se zabývám postupem sestavení účetní závěrky. Tento časově 

náročný proces se skládá z inventarizace majetku a závazků, zaúčtování kurzových rozdílů, 

časového rozlišení nákladů a výnosů, zaúčtování dohadných položek aktiv a pasiv, odpisy, 

tvorby opravných položek, tvorby rezerv, uzavírání účetních knih a transformace účetního 

výsledku hospodaření (dále jen „VH“) na základ daně z příjmů (dále jen „ZD“). 

Třetí praktická část je zaměřena na sestavení účetní závěrky s.r.o. Tato pasáž blíže 

charakterizuje firmu, její vnitropodnikové směrnice, účetní operace v rámci roční účetní 

závěrky, které jsou teoreticky popsané ve druhé části práce. Je zde provedena transformace 

VH na základ daně, vypočtena daň z příjmů a sestavena rozvaha, výkaz zisku a ztráty              

a příloha k účetní závěrce. 

 Při zpracování diplomové práce jsem využila metod analýzy, syntézy a metody 

srovnání. 
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2 TEORETICKÉ ASPEKTY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

ÚJ, které mají povinnost sestavovat účetní závěrku jsou uvedené v § 1 odst. 2 zákona       

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“). 

Smyslem roční účetní závěrky je zejména provedení inventarizace a zaúčtování účetních 

operací, které do běžného účetního období patří tak, aby následně sestavené účetní výkazy 

podávaly věrný obraz stavu majetku a zdrojů a aby byl výsledek hospodaření ÚJ vyčíslen       

ve správné výši. 

2.1 ÚČETNÍ ZÁSADY 
Všechny ÚJ jsou povinny při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky dodržovat 

obecně uznávané účetní principy a zásady, a to i v případě, že účetní jednotka zvolí účetní 

postup, který není výslovně upraven účetními předpisy. Tyto obecné principy a zásady nejsou 

vždy přímo obsaženy v žádných předpisech1.  

 

Vedení účetnictví 
V § 4 ZoÚ jsou vymezeny okamžiky, odkdy musí účetní jednotky zahájit vedení 

účetnictví a kdy jeho vedení mohou ukončit. S výjimkou ukončení činnosti mohou fyzické 

osoby (dále jen „FO“) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích 

účetních období,  ve kterých vedly účetnictví. Porušení této povinnosti je sankcionováno. 

 

Zásada věrného a poctivého zobrazení 

 Pokud účetní jednotka může volit mezi více možnostmi, které uvádějí předpisy, nebo 

pokud s ohledem na složitost a specifiku účetního případu volí vlastní postup, musí ho 

zdůvodnit a komentovat a uvést v příloze účetní závěrky. 

 

Správnost a úplnost účetnictví 

Účetnictví je považováno za správné a úplné, pokud účetní jednotka postupuje podle 

uvedených ustanovení ZoÚ. 

 

Stálost metod 

Provázanost a srovnatelnost účetních informací v čase vyžaduje stálost při uplatňování 

pravidel a postupů pro oceňování majetku a pro předkládání účetní závěrky. Uspořádání         

a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení, účetní 
                                                
1 PORADCE 2009/5, Účetní závěrka za rok 2008. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2009. 271 s.  
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metody, zejména způsoby oceňování a účetní postupy použité v jednom účetním období 

nesmějí ÚJ změnit v následujícím účetním období.  

 

 Nezávislost účetních období (akruání princip) 

Obsah akruálního principu je uveden v § 3 odst. 1 ZoÚ. Zásada vyžaduje účtování 

hospodářských případů do období, se kterým časově a věcně souvisí, a nikoli do období, kdy 

došlo k pohybu peněžních prostředků. Uplatnění této zásady vede k časovému rozlišování 

nákladů a výnosů v nejširším slova smyslu (časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů              

a výdajů, rezervy).  

 

Zákaz kompenzace (vzájemného zúčtování) 

ÚJ jsou povinny účtovat o aktivech, pasivech, jakož i o finančních prostředcích státního 

rozpočtu a finančních prostředcích rozpočtů územních samosprávných celků, nákladech         

a výnosech v účetních knihách odděleně a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně,           

bez jejich vzájemného zúčtování. Výjimky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce k vedení 

podvojného účetnictví podnikatelů.  

 

Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky 

ÚJ jsou povinny používat způsoby oceňování a další postupy účtování způsobem 

vycházejícím z předpokladu nepřetržitého trvání činnosti ÚJ. V případě, že nastaly 

skutečnosti, které brání v pokračování podnikatelské činnosti do budoucna, např. likvidace, 

konkurz, nucená správa, ÚJ zvolí účetní metody a způsoby oceňování a vykazování nákladů  

a výnosů v jednotlivých obdobích stanovené obvykle zvláštním standardem. Pokud tedy ÚJ 

změní způsoby oceňování a jiné účetní metody, uvede o těchto změnách vysvětlující 

poznámku v příloze k účetní závěrce. 

 

Princip podvojnosti a souvztažnosti 

Podle principu podvojnosti každá skutečnost, která je předmětem účetnictví, znamená 

změnu vždy na dvou stranách účtů – Má dáti a Dal. Princip souvztažnosti znamená,              

že se účetní případ zaúčtuje právě na těch dvou stranách účtů, které nejvěrněji zobrazí danou 

skutečnost a obsah každého jednotlivého účetního případu musí účetnictví jednoznačně určit. 
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Zásada opatrnosti 

Opatrnost je rozumný odhad současných i budoucích jevů s přihlédnutím k rizikům          

a možným ztrátám a jejich vlivu na následující období. Obecně platí, že aktiva a výnosy        

se nesmějí nadhodnocovat, pasiva a náklady podhodnocovat. Tato zásada se realizuje 

především tvorbou rezerv, opravných položek (dále jen „OP“) a zvolenými principy 

oceňování. 

 

Bilanční kontinuita 

Z této zásady vyplývá návaznost konečných a počátečních stavů rozvahových účtů mezi 

jednotlivými účetními obdobími. Tato zásada je dále zapracována v Českých účetních 

standardech. Bilanční kontinuita platí i pro podrozvahové účty. 

2.2 ÚČETNÍ KNIHY 
ÚJ, které účtují v soustavě podvojného účetnictví, vedou účetnictví v těchto účetních 

knihách2: 

a) v deníku, resp. denících – zde jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového       

a prokazuje se jím zaúčtování všech účetních případů v účetním období, 

b) v hlavní knize, ve které jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného, tj. podle 

jednotlivých účtů, 

c) v knihách analytických účtů, v nichž se podrobně rozvádějí účetní zápisy z hlavní 

knihy, 

d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které                  

se ve smyslu postupů účtování neuvádějí v hlavní knize a v knihách analytických 

účtů. 

  

Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují 

minimálně tyto informace: 

§ počáteční zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy, 

§ souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc, 

§ konečné zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

Náplň hlavní knihy a knih analytických účtů vychází z účtového rozvrhu, který si 

sestaví každá ÚJ. Na úrovni syntetických účtů vychází účtový rozvrh zejména ze směrné 

účtové osnovy vydané prostřednictvím vyhlášek. Účtový rozvrh v členění na syntetické                              

                                                
2 Bussines center [online]. Dostupné na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast2.aspx 
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a analytické účty musí obsahovat všechny potřebné účty k zaúčtování všech předpokládaných 

účetních případů v účetním období a umožnit sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 

podle požadavků účetních předpisů. ÚJ nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní 

knihy. Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období, i když v průběhu účetního období 

je možné účtový rozvrh doplňovat. V případě, že není nutné k prvému dni nového účetního 

období měnit účtový rozvrh platný pro předcházející účetní období, platí starý účtový rozvrh   

i v následujícím účetním období. 

2.3 VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE 

Je povinností každé ÚJ vytvořit pro vedení svého účetnictví vnitřní směrnice. Hlavním 

smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu při sledování 

skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to             

ve stejném čase. Směrnice umožňují snadnější a jednodušší postup při kontrole účetnictví 

prováděné pracovníky finančního úřadu.  

Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny 

samostatně. Vzhledem k tomu, že každoročně dochází k legislativním změnám, je nezbytně 

nutné při těchto legislativních změnách směrnice kontrolovat a provést změnu těch směrnic, 

kterých se změny v zákonech týkají. Při tvorbě směrnic se vychází především z Českých 

účetních standardů, ze ZoÚ a z vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Pravidla a postupy stanovené vnitřními směrnicemi jsou závazné pro všechny 

zaměstnance dané ÚJ a dávají tím určité pravomoci odpovědným pracovníkům. Nedodržení 

pravidel a postupů daných vnitřními směrnicemi může být považováno za závažné porušení 

pracovní kázně. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v ÚJ seznámení příslušných zaměstnanců 

s vydanými směrnicemi.3 

2.4 DRUHY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK 
ZoÚ vymezuje tyto druhy účetních závěrek: 

a) řádná účetní závěrka – sestavována k poslednímu dni běžného účetního období, 

b) mimořádná účetní závěrka – není řádná účetní závěrka, 

c) mezitímní účetní závěrka – sestavovaná v průběhu účetního období i k jinému 

okamžiku než ke konci rozvahového dne. Při sestavování mezitímní účetní závěrky 

ÚJ neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění, 

                                                
3 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2009. 7. vyd. Ostrava: ANAG, s.r.o., 2009. 263 s, ISBN 
978-80-7263-516-0. 
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jinak nemusí inventarizaci provádět. Další postupy, které se týkají obecně účetní 

závěrky řádné a mimořádné, platí pro mezitímní účetní závěrku obdobně. 

2.5 ÚČETNÍ OBDOBÍ A ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 
Účetním obdobím je:  

§ 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců, pokud účetní období není v dále stanovených 

případech. Toto 12 měsíční účetní období se buď může shodovat s kalendářním 

rokem, nebo je hospodářských rokem, tzn. hospodářským rokem je účetní období, 

které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden, 

§ období kratší či delší než 12 měsíců při změně účetního období, a to buď 

z hospodářského roku na kalendářní, či naopak, 

§ období delší než 12 měsíců při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem 

kalendářního roku nebo zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku, 

§ období kratší než 12 měsíců při vzniku účetní jednotky v průběhu roku nebo              

při zániku účetní jednotky v období duben až prosinec. 

 

Za zdaňovací období se považuje4: 

§ kalendářní rok, 

§ hospodářský rok, 

§ období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení 

obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku, ve kterém byly fúze anebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány 

v obchodním rejstříku (dále jen „OR“), 

§ účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 

měsíců. 

2.6 ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
ÚJ sestavují účetní závěrky buď v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu5. 

a) účetní závěrka v plném rozsahu – rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 

sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost ověřovat povinně účetní závěrku 

                                                
4Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 17a Zdaňovací období 
5RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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auditorem a zveřejňovat údaje z ní. Účetní závěrku podnikatelů v plném rozsahu tvoří 

nedílný celek tvořený: 

o rozvahou, 

o výkazem zisku a ztráty, 

§ v druhovém členění, 

§ v účelovém členění, 

o přílohou k účetní závěrce, 

o přehledem peněžních toků (tento přehled může být součástí přílohy k účetní 

závěrce nebo jako samostatná součást účetní závěrky), 

o přehledem o změnách vlastního kapitálu. 

b) účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu – účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu 

mohou sestavovat a zveřejňovat pouze ÚJ, které nemají povinnost mít účetní závěrku 

ověřenu auditorem podle § 20 ZoÚ. Účetní závěrku podnikatelů                         

ve zjednodušeném rozsahu tvoří nedílný celek tvořený: 

o rozvahou, 

o výkazem zisku a ztráty, 

§ v druhovém členění, 

§ v účelovém členění, 

o přílohou k účetní závěrce. 

Nepovinnou součástí  zjednodušené účetní závěrky je přehled o změnách vlastního 

kapitálu a přehled peněžních toků. 

2.7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
Účetní závěrka musí obsahovat minimálně tyto základní údaje6: 

§ obchodní firmu u právnické osoby (dále jen „PO“) nebo jméno a příjmení u FO a sídlo 

ÚJ či bydliště a místo podnikání, 

§ identifikační číslo, 

§ právní formu účetní jednotky (PO), 

§ předmět podnikání nebo jiné činnosti, 

§ rozvahový den, 

§ okamžik sestavení účetní závěrky, 

§ podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis FO. 

                                                
6 Bussines center [online]. Dostupné na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx 
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Tyto údaje jsou obvykle umístěny na všech částech účetní závěrky kromě předmětu 

podnikání, který je obvykle uveden pouze v příloze k účetní závěrce. 

Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem ÚJ nebo FO podnikatelem, 

který je ÚJ. Připojením podpisu a uvedením data podpisu pod účetní závěrku se považuje 

účetní závěrka za sestavenou. 

2.8 VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:7  

a) rozvaha (bilance), 

b) výkaz zisku a ztráty, 

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku        

a ztráty. 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

Je důležité, aby ÚJ při tvorbě svého účtového rozvrhu dbala na to, aby jednotlivé 

položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty přímo navazovaly na syntetické účty účtového 

rozvrhu. ÚJ by také měla u některých položek počítat s potřebou vytvoření účtů analytických. 

V účetních výkazech musí platit základní účetní vazby, tj. rovnost mezi položkami 

celkových aktiv a pasiv v celých tisících Kč, popř. v milionech Kč a rovnost výsledku 

hospodaření ve výkazu zisků a ztrát s výsledkem hospodaření uvedeným v rozvaze těmto 

požadavkům musí být přizpůsobeno zaokrouhlování při sestavování výkazů. 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se sestavují a vyplňují v českých korunách a měrnou 

jednotkou jsou celé tisíce Kč nebo v milionech Kč u ÚJ, které vykazují brutto aktiva větší než 

10 mld. Kč.  

Účetní výkazy se vyplňují ve všech řádcích a nevyplněné řádky se neproškrtávají, 

nepřepisují se do nich nuly nebo jiná znaménka. 

2.8.1 Rozvaha 
Rozvaha je bilančně uspořádaný přehled aktiv (majetku) na jedné straně a zdrojů 

financování (vlastní a cizí zdroje) na straně druhé.  

Uspořádání a označování položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1 vyhlášky                   

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ.  

                                                
7 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 18 Účetní závěrka 
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V rozvaze i v účetních knihách se aktiva a závazky člení na krátkodobý a dlouhodobý 

podle doby použitelnosti do 1 roku nebo více let, popř. u pohledávek a závazků                

podle sjednané doby splatnosti (1 rok a více let). V případě, že s ohledem na charakter 

majetku a závazků není možné objektivně použít kritérium krátkodobosti a dlouhodobosti,   

pro zařazení je rozhodující záměr ÚJ projevený při jejich pořízení. 

Pohledávky a závazky včetně úvěrů účtované v účtových třídách 3 a 4 se v rozvaze 

vykazují podle jejich faktické doby splatnosti ke dni sestavení rozvahy v členění                   

na krátkodobé (do jednoho roku) a dlouhodobé (nad 1 rok). Pohledávky z titulu poskytnutých 

záloh zachycené v: 

§ účtové skupině 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek se bez ohledu na dobu 

splatnosti vykazují v oddílu B – Dlouhodobý majetek, 

§ účtové skupině 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby se vykazují bez ohledu na dobu 

splatnosti v části C.I. – Zásoby. 

 

Aktiva 
Aktiva představují materiální základnu pro celý hospodářský proces. V rozvaze jsou 

aktiva členěna do čtyř částí, které se dále vnitřně člení na: 

§ pohledávky za upsaný základní kapitál, 

§ dlouhodobý majetek, který se dále člení na dlouhodobý nehmotný majetek, 

dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, 

§ oběžná aktiva, do kterých se zahrnují zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, 

krátkodobý finanční majetek, 

§ časové rozlišení, které se člení na náklady příštích období, komplexní náklady příštích 

období a příjmy příštích období. 

§  

Aktiva za běžné účetní období se vykazují v rozvaze v netto hodnotě rozložené na: 

1. brutto - stav majetku v plné hodnotě, tzn. v ocenění, ve kterém je veden na jemu 

odpovídajícím účtu, 

2. korekce (s minusovým znaménkem) – zahrnuje dosud zúčtované oprávky 

k dlouhodobému odepisovanému majetku, stav opravné položky k dané položce aktiv 

(např. k zásobám, pohledávkám, k položkám dlouhodobého majetku). Je-li k dané 

majetkové složce opravná položka i oprávka, potom se částky sečtou a vykáží                  

se souhrnně, 
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3. netto – stav složky majetku za běžné vykazované období. Tato položka se vypočítá jako 

rozdíl hodnoty brutta a korekce této majetkové složky. 

 
Pasiva 

Pasiva představují zdroje krytí majetku ÚJ. V rozvaze jsou členěny do tří částí, které se 

dále vnitřně člení na: 

§ vlastní kapitál, který se dále člení na základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fond, 

nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let               

a běžného účetního období, 

§ cizí zdroje, do který se zahrnují rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky      

a bankovní úvěry a výpomoci, 

§ časové rozlišení, které se člení na výnosy příštích období a výdaje příštích období. 

Stav jednotlivých položek pasiv se v rozvaze vykazují k rozvahovému dni, tj. konec 

běžného účetního období, a ke konci minulého účetního období. 

Stav pasiv k rozvahovému dni se vykazuje pouze v jednom sloupci, jelikož korekce        

u těchto položek rozvahy není přípustná. 

2.8.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je stupňovitě uspořádaný přehled nákladů a výnosů s příslušnými 

mezisoučty na úrovni jednotlivých stupňů8. 

Jednotlivé stupně charakterizují úroveň hospodaření v provozní hospodářské činnosti, 

finanční činnosti a mimořádné činnosti. VH za provozní a finanční činnost včetně daně 

z příjmů za běžnou činnost tvoří VH za běžnou činnost. 

Tento výkaz je možné sestavovat v druhovém nebo účelovém členění. Většina účetních 

jednotek jej sestavuje v členění druhovém, jelikož náklady a výnosy jsou v účetnictví 

rozčleněny taky druhově. 

Hodnotové údaje, které představují skutečné částky nákladů a výnosů, narůstající           

od začátku do konce účetního období, jsou zaznamenávány do dvou sloupců. První sloupec 

představuje údaje za běžné účetní období, druhý sloupec údaje za období minulé. 

Výkaz zisku a ztráty má vertikální podobu a je uspořádán stupňovitě, tzn. že výnosy       

a náklady se prolínají, tak aby bylo možno vyčíslit: 

§ provozní VH, 

                                                
8 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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§ finanční VH, 

§ VH za běžnou činnost, 

§ mimořádný VH po zdanění, 

§ celkový VH za vykazované účetní období. 

Splatná a odložená daň z příjmů musí být vykazována v členění na splatnou                    

a odloženou daň z příjmů z běžné a z mimořádné činnosti.  

VH běžného období po zdanění musí být roven VH běžného období vykázanému 

v rozvaze.  

Daň z příjmů za běžnou činnost a daň z příjmů za činnost mimořádnou je třeba sečíst         

a tento součet se musí rovnat dani z příjmů vypočtené v daňovém přiznání. 

2.8.3 Příloha k účetní závěrce 
Příloha k účetní závěrce je nedílnou součástí účetní závěrky podnikatelů. Příloha 

informuje o všech detailech a podrobnostech finanční a majetkové situace vykazujícího 

podniku v případech, ve kterých informací není možno vyčíst přímo nebo ji odvodit 

z rozvahy či výkazu zisku a ztráty9. 

Základním požadavkem na údaje obsažené v příloze je jejich významnost a užitečnost 

pro uživatele. Významnost vždy není dána pouze množstvím a výší částky. V některých 

případech je událost z pohledu výše částky zanedbatelná, avšak může vypovídat o některých 

důležitých procesech v podniku.  

Zásadním požadavkem na obsah vykazovaných údajů v příloze je jejich spolehlivost, 

neutralita a srozumitelnost. Pracovníci sestavující rozvahu, výsledovku a přílohu by neměli 

být ovlivňováni při vykazování údajů jinými osobami. Údaje v příloze k účetní závěrce musí 

být sestaveny a zveřejněny srozumitelně způsobem, který umožní při znalosti použitých 

účetních metod poučenému uživateli účetní závěrky, aby si učinil ve všech souvislostech 

komplexní představu o majetkové, důchodové a finanční situace účetní jednotky. 

Význam přílohy a účetních výkazů nabývá na důležitosti při srovnání v čase. Z tohoto 

důvodu je důležité, aby byly zveřejňovány a uváděny účetní zásady, na jejichž základě byla 

účetní závěrka za příslušné účetní období sestavena, a aby tyto zásady byly stálé. V případě 

změny je nutno zmínit tuto skutečnost v příloze. Není to pouze otázka srovnatelnosti údajů 

jednoho podniku v jednotlivých letech, nýbrž i srovnatelnosti různých podniků. Údaje, jejichž 

                                                
9 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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ekvivalent byl zjišťován i v minulém účetním období, se pro účely srovnání uvedenou 

v příloze společně s aktuální informací za vykazované účetní období. 

Od společnosti se žádá, aby v příloze vykazovaly pouze údaje významné z hlediska 

finanční, majetkové a důchodové situace podniku, tj. takové, které mohou ovlivňovat 

ekonomická rozhodnutí uživatelů a tyto informace umožňují srovnávat a hodnotit minulost     

se současným stavem a vyvozovat z tohoto srovnání závěry a předpoklady pro budoucnost. 

 

Forma 
Předpis pro sestavení a obsah přílohy k účetní závěrce podnikatelů neukládá 

vykazujícímu podniku povinnou formu a závaznou strukturu, nýbrž předpokládá, že podnik 

sestaví přílohu popisným způsobem nebo ve formě tabulkové, eventuálně jejich kombinací. 

Základní charakteristikou údajů poskytovaných v příloze k účetní závěrce musí být jejich 

snadná srozumitelnost pro uživatele, u kterého se předpokládají odpovídající účetní                 

a ekonomické znalosti. 

Údaje uváděné v příloze k účetní závěrce vycházejí z údajů běžně vedeného účetnictví. 

Hodnotové údaje jsou uváděny v tis. Kč, pokud se ÚJ v konkrétních případech nerozhodne 

jinak. 

 

Obsah 
Obsah přílohy k účetní závěrce v plném rozsahu pro podnikatele se skládá ze čtyř 

základních bloku informací: 

a) obecné údaje, 

b) informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování, 

c) doplňující informace k rozvaze, 

d) doplňující informace k výkazu zisku a ztráty, 

e) přehled o peněžních tocích, 

f) informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, 

g) ostatní. 

 

Ad. a)  

§ jedná se o název společnosti, sídlo, právní formu podniku, popis organizační struktury 

podniku, 
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§ hlavní činnosti, které podnik vykonává, 

§ datum vzniku podniku podle zápisu v OR, 

§ seznam FO a PO,  které jsou řídícími osobami nebo uplatňují podstatný vliv v podniku, 

§ popis změn, 

§ jména a příjmení členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky, 

§ název a sídlo podniků, ve kterých podnik, který sestavuje účetní závěrku, uplatňuje 

podstatný vliv, s uvedením výše podílů, 

§ průměrný počet zaměstnanců včetně pracujících společníků společností a z toho řídících 

pracovníků, 

§ osobní náklady na zaměstnance a z toho osobní náklady připadající na řídící pracovníky, 

§ půjčky, úvěry a poskytnuté záruky, 

§ název, sídlo a právní formu každé společnosti, v níž je ÚJ společníkem s neomezeným 

ručením. 

 

Ad. b)  

ÚJ uvede v příloze k údajům uváděným v účetní závěrce, které jsou z důvodů změny 

metodiky nebo z důvodů organizačních změn nesrovnatelné, komentář těchto změn. 

Minimálně je nutno popsat případy, u kterých zákon připouští variantní řešení, přičemž 

by měly být systematicky pokryty hlavní skupiny majetku, které hrají v podniku nějakou 

významnější roli, např.: 

§ zásoby, 

§ dlouhodobý majetek, 

§ kurzové přepočty, 

§ ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, 

§ změny v účetních postupech, způsobech odpisování, účetních odhadech, účetních 

metodách a zásadách. 

 

Ad. c)  

Podnik v příloze uvede veškeré další doplňující informace k rozvaze a výsledovce,             

na jejichž základě si může uživatel udělat představu o finanční a majetkové situaci podniku. 

Jedná se zejména o dvě základní sféry informaci: 

1. Identifikace některých údajů, kterou jsou vykazovány v rozvaze a ve výkazu zisku            

a ztráty kumulované s jinými položkami a jejichž samostatné uvedení je podstatné, 

např. doměrky splatné daně z příjmů, rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, atd. 
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Dále se uvádí informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi      

za statutární audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné 

neauditorské služby. 

2. Informace o případech a skutečnostech, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky           

a datem faktického uzavření účetních knih a schválení pro předání mimo ÚJ. 

 

V příloze je nutné se zaměřit zejména na tyto oblasti: 

§ dlouhodobý majetek, 

§ krátkodobý finanční majetek, 

§ pohledávky a závazky, 

§ dotace, 

§ zásoby, 

§ časové rozlišení, 

§ investiční instrumenty, 

§ vlastní kapitál, 

§ rezervy, 

§ výnosy, 

§ výzkum a vývoj, 

§ události po rozvahovém dni, 

§ údaje o přeměnách, 

§ transakce neuvedené v rozvaze, 

§ transakce se spřízněnými osobami, 

§ ostatní. 

2.8.4 Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích, často nazýván také cash-flow, informuje o přírůstcích 

(příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění       

na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu daného účetního období. Pokud ÚJ tento 

přehled sestavuje, je povinna v příloze k účetní závěrce uvést, co zahrnuje do peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžní prostředky jsou vykazovány v aktivech rozvahy.  

Tento výkaz je důležitý ve vztahu k výkazu zisku a ztráty, neboť zisk, který je v něm 

uveden, nemusí vždy znamenat dostatek peněžních prostředků a také ztráta nemusí znamenat 

jejich nedostatek. 
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ÚJ využívá přehledu o peněžních tocích zejména hodnocení platební schopnosti ÚJ        

a řízení likvidity, při plánování finančního hospodaření, při hodnocení investičních záměrů. 

 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Peněžními prostředky se rozumějí peníze v pokladně včetně cenin, peníze na účtu                

a peníze na cestě. 

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno                      

a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku    

se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty se považují 

např. termínované vklady s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíců a likvidní obchodovatelné 

cenné papíry. 

  
Metody vykazování peněžních toků 

Přehled o peněžních tocích může být sestaven dvěma metodami, a to: 

a) přímou, při které si ÚJ zvolí hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů provozní 

činnosti. Vychází při tom ze skupin nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztráty      

nebo z třídění účetních případů; 

b) nepřímou, která je založena na úpravě VH o změny stavu zásob, o nepeněžní operace 

v provozní činnosti (např. odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravných položek),         

o pohledávky a závazky a o položky, které náleží do finanční či investiční činnosti. 

2.8.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informaci o zvýšení nebo snížení 

jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Sestavuje se za běžné 

účetní období s uvedením srovnatelných údajů za minulé období. Přehled o změnách 

vlastního kapitálu se doporučuje sestavit a zařadit do účetní závěrky jako samostatnou složku. 

Komentář se uvede v příloze k účetní závěrce. Tento komentář by měl zahrnovat identifikaci 

všech významných pohybů na účtech vlastního kapitálu v průběhu účetního období. 

2.9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZoÚ ukládá povinnost sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu alespoň v rozsahu 

stanoveném ZoÚ ÚJ, jejichž účetní závěrka podléhá zákonnému auditu, tj. auditovaným 

obchodním společnostem a družstvům, zahraničním podnikajícím osobám a podvojně 
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účtujícím FO. Výroční zprávu není nutno vyhotovovat v případech konkurzů a v ostatních 

případech stanovených v zákoně. 

Účelem sestavení a zveřejnění výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně 

informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. 

 

Výroční zpráva obsahuje minimálně tyto finanční a nefinanční informace10: 

a) účetní závěrku ve smyslu ZoÚ, 

b) zprávu o auditu výroční zprávy, případně auditu účetní závěrky, 

c) významných skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách nebo situacích, 

které nastaly až po konci rozvahového dne, 

d) předpokládaném budoucím vývoji činnosti ÚJ, 

e) aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

f) to, zda ÚJ má v zahraničí organizační složku, 

g) dalších skutečnostech požadovaných podle zvláštních předpisů, např. podle zákona          

o podnikání na kapitálovém trhu. 

ÚJ uvede ve výroční zprávě také informace o: 

a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech 

hlavních typů plánovaných transakcí, u který se použijí zajišťovací deriváty, a 

b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, 

kterým je účetní jednotka vystavena. 

Součástí výročních zpráv jsou také „zprávy“ podle obchodního zákoníku, které se 

zveřejňují prostřednictvím výročních zpráv. Jedná se zejména o tyto zprávy11: 

§ Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tuto zprávu 

předkládá představenstvo akciové společnosti ve lhůtě stanovené stanovami, nejméně 

však jednou za rok valné hromadě. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy. 

§ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu 

sestavuje statutární orgán ovládané osoby do 3 měsíců od skončení účetního období, 

pokud není uzavřena ovládací smlouva, tj. smlouva o jednotném řízení koncernu.  

Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je auditor povinen 

ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.  

                                                
10 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21 Výroční zpráva 
11 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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Není stanovená lhůta pro vyhotovení výroční zprávy. Pokud se vychází z toho, že 

výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a údaje z ní, je možné usuzovat, že výroční 

zpráva bude obvykle vyhotovována mezi datem sestavení účetní závěrky a datem konání 

valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku společnosti.  

2.10 OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDITOREM, ZPRÁVA O 

AUDITU 

ZoÚ stanoví v § 20 podmínky pro povinný audit účetních závěrek12. 

Společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) podléhají auditu vždy, pokud tyto 

ÚJ ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje, a účetního 

období bezprostředně předcházejícího překročily nebo dosáhly dvou ze tří stanovených 

kritérií: 

a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč; aktivy celkem se rozumí brutto aktiva podle 

výkazu rozvahy, tj. aktiva neupravená o opravné položky a oprávky překročí 40 mil. 

Kč, 

b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč; ročním úhrnem čistého obratu se 

rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců,         

po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, čistý obrat činí více než 80 mil. 

Kč, 

c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí v průběhu účetní období více než 50. 

 

Podle § 21 odst. 3 ZoÚ a § 2 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších 

předpisů, podléhá auditu také výroční zpráva, tj. zejména údaje uváděné z účetnictví               

a z účetní závěrky. V rámci auditu výroční zprávy se ověřují také údaje uvedené ve zprávě      

o vztazích mezi propojenými osobami. 

2.11 ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Auditované ÚJ zveřejňují společně s účetní závěrkou sestavenou v plném rozsahu         

a výroční zprávou také zprávu auditora, přičemž auditované ÚJ nesmějí zveřejnit informaci, 

které nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uvést uživatele v omyl, že 

auditovány nebyly13. 

                                                
12 Bussines center [online]. Dostupné na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx 
13 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21a Způsoby zveřejňování 
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ÚJ zapsané v OR, které nepodléhají zákonnému auditu, mohou zveřejnit účetní závěrku 

ve zkráceném rozsahu.  

ÚJ, které se zapisují do OR, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením 

do sbírky listin OR. V případě, že jsou účetní závěrky součástí výročních zpráv, nemusí se         

do sbírky listin znovu ukládat samostatně a auditované ÚJ ukládají do sbírky listin také 

zprávu auditora, pokud již také není součástí výroční zprávy. Na rozvaze jakou součástí 

účetní závěrky auditované ÚJ uvádějí identifikační údaje osob, které ji ověřily. 

Auditované ÚJ zveřejňují výše uvedeným způsobem (uložením do sbírky listin) účetní 

závěrku i výroční zprávu do 30 dnů od splnění obou podmínek a to: po jejich ověření 

auditorem a po schválení účetní závěrky příslušným orgánem společnosti.  

Povinnost zveřejnění splnily ÚJ buď předáním účetní závěrky a výroční zprávy 

rejstříkovému soudu. 

Osoby zapsané do OR a povinné zveřejňovat musí zveřejnit výše uvedeným způsobem 

zejména tyto údaje: 

§ účetní závěrku, 

§ výroční zprávu, 

§ zprávu auditora k účetní závěrce a výroční zprávě, 

§ návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a skutečná podoba, 

§ zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 
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3 POSTUP SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

Tato část je zaměřena na stručný popis postupu prací v rámci sestavení účetní závěrky.  

3.1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 
ÚJ inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda 

zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány 

důvody pro účtování snížené hodnoty majetku zejména účtováním o rezervách, opravných 

položkách nebo mimořádných odpisech majetku. Inventarizace majetku a závazků slouží        

pro účely zjištění skutečného stavu majetku a závazků a k následnému opravení stavu 

zjištěného v účetnictví, tj. věcné i účetní vypořádání s případnými rozdíly mezi skutečným     

a účetním stavem. Inventarizací se ověřují zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu, ale také 

zůstatky rozvahových účtů, které mají nehmotnou povahu. Podle těchto dvou skupin 

rozvahových účtů, které jsou inventarizací ověřovány, rozdělujeme inventury na fyzické          

a dokladové. Stavy inventarizovaného majetku a závazků se zaznamenávají na inventurních 

soupisech14. 

 

Fyzická inventura 
Fyzickými inventurami zjišťujeme skutečné stavy přepočítáváním, převážením, 

přeměřením, popř. odborných odhadem, např. sypké materiály. Při inventuře dlouhodobého 

nehmotného majetku je na druhé straně potřeba prokázat existenci, právní vlastnictví                

a správnost ocenění tohoto majetku.  

 

Dokladová inventura 
Dokladová inventura se týká zejména nehmotných rozvahových položek, tedy 

pohledávek, závazků, včetně rezerv a časového rozlišení. Při inventarizaci se podnik soustředí 

především na ověření existence příslušného aktiva nebo oprávnění k existenci. Důležitou 

součástí inventarizačních prací je také správné oceněné rozvahové položky, např. přiměřenost 

a oprávněnost tvorby rezervy a poskytnutí podkladů pro eventuální změnu ocenění rozvahové 

položky. 

 

 

                                                
14 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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Inventurní soupisy 
Stavy majetku jsou zapisovány inventurní komisí do inventurních soupisů, které jsou 

následně srovnávány s účetními stavy, a vzniklé rozdíly musí být podloženy a vypořádány. 

Důležité je dbát na odpovídající složení inventarizační komise, zejména účast a následné 

potvrzení inventurních soupisů hmotně odpovědnou osobou. 

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

a) jednoznačné určení inventarizovaného majetku a závazků včetně jeho množství, 

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění inventarizovaného majetku a závazků, 

c) podpisový záznam osoby odpovědné za provedené inventarizace majetku a závazků, 

d) způsob zjišťování skutečných stavů, např. přepočítání, zvážení, kvalifikovaný odhad, 

e) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury v účetních cenách a dále 

pro účely použití opravných položek, rezerv či mimořádného odpisu, 

f) den zahájení a ukončení inventarizace. 

 

Zaúčtování inventarizačních rozdílů 
Při účetním vypořádání inventarizačních rozdílů je nutné odlišit manka (zaviněná            

a nezaviněná) a přirozené úbytky majetku (přirozené sesychání materiálů, rozprášení 

materiálů, vypařování tekutin). Tomuto členění inventarizačních rozdílů odpovídá také 

způsob účtování. Zaviněná manka a ztráty (prokázané nebo neprokázané konkrétní osobě)        

se účtují na účet 549 – Manka a škody. Přirozené úbytky majetku se na druhé straně účtují 

obvykle na účet 501 – Spotřeba materiálu nebo v případě ztraceného v obchodních podnicích 

na účet 504 - Prodané zboží.  Škody mimořádného charakteru, které nemají žádný zjevný 

vztah k běžné činnosti, např. škody z povodní, požárů, škody způsobené politickými převraty 

v cizině se účtují na účet 582 - Škody. Náhrady škod a mank od pojišťoven, které se vztahují  

ke škodám a mankům účtovaným do provozních nákladů, se účtují zrcadlově do provozních 

výnosů na účet 548 - Ostatní provozní výnosy. 

3.2 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

Správné vykázání hospodářského výsledku ÚJ za sledované účetní období předpokládá 

zahrnout do něho všechny náklady a výnosy, které do něj hospodářsky patří, i když z různých 

důvodů nebyly v běžném účetní období zúčtovány. Naopak je třeba z nákladů a z výnosů 

vyloučit položky, které sice byly v běžném účetní období zúčtovány, avšak týkají se příštích 
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účetních období. Tato úprava nákladů a výnosů se účtuje prostřednictvím účtů časového 

rozlišení, dalších přechodných účtů a rezerv. 

Časové rozlišení není nutno používat v případech: 

- kdy se jedná o nevýznamné částky a jejich ponecháním v nákladech nebo výnosech 

bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a ÚJ tím prokazatelně 

nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku, 

- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy. 

 

Tab. 3.1: Přehled účtů časového rozlišení nákladů a výnosů 
TEXT ÚČET 

Náklady příštích období 381 

Komplexní náklady příštích období 382 

Výdaje příštích období 383 

Výnosy příštích období 384 

Příjmy příštích období 385 
15  
 
Náklady příštích období 

Jedná se o částky ÚJ předem vydané, popř. vyúčtované na vrub nákladů, např. první 

splátka u finančního pronájmu, které se týkají zčásti nákladů právě minulého účetního období 

a zčásti nákladů příštího účetního období.  

 

Tab. 3.2: Příklad účetního provedení – náklady příštích období 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Platba nájemného na běžné období 518 221 

Platba nájemného na následující období 381 221 

Následující účetní období 

Nájemné  518 381 
16                    
Pozn. k tab. 3.2: 518 – Ostatní služby, 221 – Bankovní účty, 381 – Náklady příštích období 

 

 

 

 

                                                
15 Účtový rozvrh 
16 Vlastní účetní případy 
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Výdaje příštích období 
Výdaje příštích období představují částky dosud nezaplacené, které se při splatnosti 

týkají zčásti nákladů právě minulého účetního období a zčásti nákladů účetního období 

příštího, nebo které se celé týkají nákladů minulého období, pokud se takové částky neúčtují 

jako závazek. Jedná se např. o nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené                        

po uplynutí roku.  

 

Tab. 3.3: Příklad účetního provedení – výdaje příštích období 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Nezaplacené nájemné běžného roku 518 383 

Následující účetní období 

Zaplacené nájemné za minulé účetní období 383 221 
17               
Pozn. k tab. 3.3: 518 – Ostatní služby, 383 – Výdaje příštích období, 221 – Bankovní účty 

 

Výnosy příštích období 
Výnosy příštích období představují částky podnikem přijaté, které se týkají zčásti 

výnosů právě minulého účetního období a zčásti výnosů příštího období, nebo které se celé 

týkají období příštího, pokud se takové částky neúčtují jako závazek, např. přijaté nájemné 

předem, přijaté paušály předem na zajištění servisu, přijaté předplatné.  

 

Tab. 3.4: Příklad účetního provedení – výnosy příštích období 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Přijaté nájemné za běžné období 221 6.. 

Přijaté nájemné na následující období 221 384 

Následující účetní období 

Nájemné  384 6.. 
18                   
Pozn. k tab. 3.4: 221 – Bankovní účty, 384 – Výnosy příštích období,6.. – účtová třída 6 - Výnosy 

 
 
 
 

                                                
17 Vlastní účetní případy 
18 Vlastní účetní případy 
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Příjmy příštích období 
Příjmy příštích období představují částky podnikem dosud nepřijaté, které se                  

při splatnosti týkají zčásti výnosů právě minulého a zčásti výnosů příštího účetního období, 

nebo které se celé týkají výnosů účetního období právě minulého, pokud se takové částky 

neúčtují jako pohledávka, např. výnosové provize. 

 

Tab. 3.5: Příklad účetního provedení – příjmy příštích období 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Neuhrazená výnosová provize 385 648 

Následující účetní období 

Příjem provize z minulého účetního období 211 385 
19                  
Pozn. k tab. 3.5: 385 – Příjmy příštích období, 648 – Ostatní provozní výnosy, 211 – Pokladna  

 

Komplexní náklady příštích období 
Výdaje běžného účetního období se vztahují k určitému účelu, týkají se většinou 

několika nákladových druhů a zahrnují výkony ve vlastní režii i výkony nakupované, např. 

příprava a záběh výroby, dlouhodobá propagace atd.  

3.3 REZERVY 
Rezervy jsou dalším účetním nástrojem, který slouží k zahrnování nákladů do období, 

se kterým věcně a časově souvisí. Rezervy, jejich tvorba a čerpání je odrazem zásady 

opatrnosti v účetnictví. U rezerv je většinou znám pouze účel, zatímco hodnotová výše                   

a období, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. 

Rezerva se považuje za zdroj cizí z těchto důvodů: 

a) vyjadřuje potencionální závazek vůči třetím osobám, např. vůči odběratelům výrobků 

z důvodů záručních oprav, 

b) předpokládá se vynaložení výdajů v budoucích obdobích, např. opravy dlouhodobého 

hmotného majetku odpisovaného. 

Ačkoliv se rezervy považují za cizí zdroj, nevykazují se jako závazky, protože 

v okamžiku jejich vzniku a tvorby neexistuje faktický dluh vůči třetí osobě v právním slova 

smyslu.  

 
                                                
19 Vlastní účetní případy 
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Rezervami se pro účely účetních předpisů rozumí: 

a) účetní rezervy podle ZoÚ, jejich tvorba na vrub nákladů se nepovažuje za daňový 

náklad, 

b) zákonné rezervy . 

O tvorbě a čerpání rezerv je možné účtovat v průběhu účetního období nebo až                

při uzavírání účetních knih a účtování o rezervách by mělo být upraveno vnitřním předpisem 

podniku, popř. zákonnými předpisy, pokud se jedná o rezervy zákonné.  

 

Účetní rezervy 
Zákon o účetnictví vymezuje tituly pro tvorbu rezerv: 

a) rezervy na rizika nebo ztráty z podnikání, 

b) rezerva na daň z příjmů, 

c) rezerva na důchody a obdobné závazky, 

d) rezerva na restrukturalizaci. 

 

Zákonné rezervy 
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu vymezuje pro podnikatele tyto 

rezervy20: 

a) rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku, 

b) rezerva na pěstební činnost, 

c) rezerva na odbahnění rybníka, 

d) rezerva finančních prostředků na sanaci pozemku dotčených těžbou, 

e) rezerva na vypořádání důlních škod, 

f) rezerva na technické rekultivace a sanace skládek, 

g) rezerva podle zákona o odpadech a další rezervy podle zvláštních zákonů. 

 

Účtování o rezervách 
Tvorba rezerv se účtuje na vrub příslušných účtů nákladů v účtových skupinách 55 a 57, 

popř. mimořádných případech účtové skupiny 58 (výběr účtové skupiny je podle charakteru 

rezervy) a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch těchto nákladů. Tvorba 

rezerv se tedy účtuje na vrub nákladů a jejich čerpání, použití nebo zrušení se účtuje ve 

prospěch těchto nákladů.  
                                                
20 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, § 7 až 10 
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Tab. 3.6: Příklad účetního provedení – rezerva na opravy majetku a rezerva na daň 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Tvorba rezervy na opravy (neupravená zákonem) 554 459 

Tvorba zákonné rezervy 552 451 

Inventarizací prokázaná částečná neopodstatněnost rezervy 459 554 

Tvorba rezervy na daň z příjmů 591 453 

Následující účetní období 

Výdaje na opravu majetku 511 321 

Čerpání rezervy na opravy 459 554 

Zrušení rezervy na daň z příjmů 453 591 

Splatná daň z příjmů podle daňového přiznání 591 341 

Úhrada splatné daně 341 221 
21           
Pozn. k tab. 3.6: 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv, 459 – Ostatní rezervy, 552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle 

zvláštních právních předpisů, 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů, 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – 

splatná, 453 – Rezerva na daň z příjmů, 511 – Opravy a udržování, 321 – Závazky z obchodních vztahů, 341 – Daň z příjmů, 

221 – Bankovní účty 

3.4 DOHADNÉ POLOŽKY 

Mezi pohledávky a závazky se zahrnují dohadné položky aktivní a pasivní. U těchto 

položek většinou neznáme současně všechny tři nutné skutečnosti, tzn. obvykle známe účel, 

ale nevíme přesně hodnotovou výši, popř. období čerpání. 

Dohadné účty jsou v zásadě pohledávky nebo závazky neurčité výše, které věcně 

souvisejí s výnosy, náklady či s rozvahovými položkami právě minulého účetního období. 

Účelem jejich použití je proúčtovat do příslušného účetního období veškeré známé                  

a uskutečněné hospodářské operace, které ovlivnily náklady, výnosy nebo aktiva podniku,       

a které nebyly z formálního či časového důvodu fakturovány nebo budou fakturovány podle 

smlouvy až v následujícím roce. Při stanovení hodnotové výše dohadné položky se vychází 

z dostupných skutečností, jako např. smlouvy, dohody, obvyklé ceny, předešlé dodávky, 

soupisu provedených prací do data účetní závěrky, stavu měřidel k rozvahovému datu, např. 

energie, plyn, voda, eventuálně výše záloh atd. Podklady pro stanovení částky účetního 

případu jsou součástí účetního dokladu. Rozdíl mezi skutečnou částkou fakturace a dohadnou 

položkou bude zúčtován v období, kdy dojde k přijetí konečné faktury za dodávku                  

                                                
21 RYMEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-
80-7263-503-0. 
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či provedení služby a vyúčtování tohoto rozdílu je samostatným účetním případem 

účtovaných do období přijetí této faktury. 

Položky zúčtované na dohadných účtech jsou také daňově uznávány z hlediska titulu 

jejich tvorby, individuálně je však nutno zkoumat výši těchto položek a způsob stanovení 

odhadu. 

Dohadné položky mají podobný charakter jako účty pohledávek a závazků. Liší se však 

od nich tím, že jsou neurčité výše. Jako příklad dohadných položek aktivních lze uvést 

poplatky za propůjčenou licenci, jejichž výše k rozvahovému dni není ještě známá; 

pohledávka za splněnou dodávku zboží, na kterou nebyla vydána faktura z důvodů 

nesjednaných cen, nebo pohledávky z dodávek, jejichž vyúčtování závisí na stavu měřidla, 

jehož výše nebyla k rozvahovému dni známa. Příkladem dohadných položek pasivních jsou 

nevyfakturované dodávky, odhadované nákladové úroky, odhadované závazky k úhradě 

z odpovědnosti za způsobenou škodu, náhrady za nevybranou dovolenou, kterou bude nutné 

v následujícím období proplatit, a poměrná část silniční daně vztažená k účetnímu období. 

Chybný odhad dohadné položky není důvodem pro daňovém zpochybnění odhadované 

částky, pokud tento odhad byl proveden na základě dostupných informací. V následujícím 

období se dohadný účet vypořádá s došlou fakturou. Rozdíl bude obvykle vyúčtován             

do nákladů nebo do výnosů. 

 

Tab. 3.7: Příklad účetního provedení – zaúčtování dohadných položek 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Pohledávka za pojišťovnou z důvodu nevyřízené pojistné události 388 6.. 

Nevyfakturované dodávky tepla, plynu, vody 502 389 
22     
Pozn. k tab. 3.7: 388 – Dohadné účty aktivní, 6.. – účtová třída 6 – Výnosy, 502 –Spotřeba energie, 389 – Dohadné účty 

pasivní 

3.5 OPERACE U ZÁSOB 

Na konci účetního období ÚJ porovnává faktury s příjemkami k jednotlivým dodávkám, 

provádí dokladovou inventuru. Můžou nastat dvě situace, které je potřeba v účetnictví řádně 

zachytit. 

 

                                                
22 Vlastní účetní případy 
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Zásoby na cestě 
Vzniknou v případě, kdy do konce účetního období dorazí ÚJ příslušné doklady 

k dodávce zásob, ale dodávka nedorazí, není tedy fyzicky na skladě. Přijatou fakturu si účetní 

jednotka zaúčtuje obvyklým způsobem, uplatní si také daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“), je-li plátcem DPH. 

Při této účetní operaci jsou používány účty 119 – Materiál na cestě a účet 139 – Zboží 

na cestě. 

 

Tab. 3.8: Příklad účetního provedení – zásoby na cestě 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Přijatá faktura od dodavatele 112; 132 321 

DPH 343 321 

Zásoby na cestě 119; 139 112; 132 

Následující účetní období 

Příjemka zásob na sklad 112; 132 119; 139 
23    
Pozn. k tab. 3.8: 112 - Materiál na skladě,132 -  Zboží na skladě a v prodejnách, 321 – Závazky z obchodních vztahů, 343 – 

Daň z přidané hodnoty, 119 - Materiál na cestě, 139 - Zboží na cestě 

 

Nevyfakturované dodávky u zásob 
K nevyfakturovaným dodávkám zásob dochází, pokud do konce účetního období ÚJ 

obdrží dodávku zásob, avšak neobdrží k ní příslušné doklady. ÚJ o nevyfakturované dodávce 

zásob účtuje v dohadné výši, jelikož nezná přesnou částku pořízení dodávky. 

Tab. 3.9: Příklad účetního provedení – nevyfakturované dodávky u zásob 
TEXT MD DAL 

Účtování na konci účetního období 

Nevyfakturovaná dodávka 112; 132 389 

Následující účetní období 

Přijatá faktura od dodavatele 389 321 

DPH 343 321 

Dohadná položka byla vytvořena v nižší částce, doúčtování 

rozdílu 

112; 132 321 

Dohadná položka byla vytvořena ve vyšší částce, doúčtování 

rozdílu 

389 112; 132 

                                                
23 Vlastní účetní případ 
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Pozn. k tab. 3.9: vysvětlivky účtu viz. poznámky k tab. 3.7 a tab. 3.8. 

3.6 ODPISY 
Odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle zákona o daních z příjmů 

jsou jedním z důležitých výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

daňového poplatníka.  

Odpisy vyjadřují jistou kvantifikaci opotřebení dlouhodobého majetku, přičemž účetní 

odpisy by měly odpovídat reálné době použitelnosti majetku, daňové jsou pouze politickým 

rozhodnutím. Ne každý dlouhodobý hmotný majetek je ovšem odepisován, vyloučen je 

zejména majetek, který se z principu nijak neopotřebovává (jako např. pozemky), nebo 

naopak s časem spíše nabývá na hodnotě (umělecká díla)24. 

V účetnictví se účtuje pouze o účetních odpisech, naproti tomu daňové odpisy nejsou 

povinností poplatníků, ale jejich právem. 

Základní odpisové metody rozlišují: 

1. časové odpisy  

§ lineární odpisy – konstantní odpis po celou dobu životnosti 

odpis = (pořizovací cena – zbytková hodnota) / očekávaná doba životnosti 

§ zrychlené odpisy – klesající odpis během doby životnosti, umožňuje odepisovat 

rychleji v počátečních letech 

2. výkonové odpisy – závisí na množství provedených výkonů, či objemu výroby 

odpis = odpisová sazba x množství produkce 

odpisová sazba = (pořizovací cena – zbytková hodnota) / odhadované množství 

produkce za životnost  

3.7 OPRAVNÉ POLOŽKY 

Tvorba účetních OP k pohledávkám je jedním z nástrojů realizace zásady opatrnosti       

při vykazování aktiv a VH a vyjadřuje potencionální pokles reálné hodnoty pohledávky, tj. 

snížení její vymahatelnosti a inkasa částek, které pohledávka představuje. OP je účetním 

nástrojem pro vyjádření snížení hodnoty pohledávek se součastnou úpravou VH u věřitele. 

Snížení bonity pohledávky je obvykle dáno různými příčinami, zejména špatnou finanční 

situací dlužníka či v některých případech i právními vadami příslušných pohledávek. 

                                                
24 1000 ŘEŠENÍ 4/2007, Odpisy. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2007. 240 s. 
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Tvorba OP je účtována na vrub nákladů do účtové skupiny 55, případné čerpání, resp. 

rozpuštění OP je účtováno ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 55, na kterém byla 

účtována tvorba OP. 

Způsob a výše tvorby účetních OP k pohledávkám nejsou závazně upraveny žádných 

účetním předpisem a postup se ponechává plně v kompetenci ÚJ a návazně i na posouzení 

auditora. Vždy se však musí respektovat podmínka, že OP může být vytvořena pouze do výše 

pohledávky a OP podléhá inventarizaci. V praxi se používají různé systémy vyčíslování OP 

k pohledávkám, které jsou však obvykle založeny na testování pohledávek z hlediska doby  

po splatnosti. 

K některým pohledávkám je možno přistupovat individuálně a odhadnout jejich reálnou 

hodnotu i podle jiných kritérií než pouze podle doby po splatnosti, např. podle stavu soudního 

řízení, podle ekonomického stavu dlužníka, podle právních stanovisek advokátních kanceláří 

atd. OP se vždy vytvářejí k pohledávkách za dlužníky v insolvenčním řízení. 

Vždy je nutné rozlišovat účetní tvorbu OP a daňový postup pro vytváření zákonných 

OP nebo odpisování pohledávek. Účetní OP má za cíl zejména korigovat hodnotu aktiva 

podle její reálné hodnoty, daňový postup při tvorbě zákonné OP sleduje čistě fiskální cíle, tj. 

stanovit přísné podmínky pro zahrnování nákladů z tvorby OP do daňových nákladů. 

 
Tvorba a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám 
 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu (dále jen „zákon 

o rezervách“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro poplatníky daně z příjmů možnost 

vytvářet dva typy OP na vrub daňově uznatelných nákladů: 

1. OP k pohledávkách za dlužníky v insolvenčním řízení a OP k pohledávkám                       

za dlužníky v zahraničí, 

2. OP k nepromlčeným pohledávkám splatných po 31. prosinci 1994,  

§ OP k nepromlčeným pohledávkám v nominální hodnotě do 30 tis. Kč (§ 8 

zákona o rezervách), 

§ OP k nepromlčeným pohledávkám v rozvahové hodnotě do 200 tis. Kč (§ 8 

odst. 1 a odst. 2 zákona o rezervách), 

§ OP k nepromlčeným pohledávkám v rozvahové hodnotě nad 200 tis. Kč (§ 8 

odst. 3 zákona o rezervách). 

OP podle zákona o rezervách, tj. OP, jejichž tvorba může být považována za daňově 

uznatelný náklad, se rozumí OP vymezené zákonem o rezervách, vytvořené k rozvahové 
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hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.12.1994 a řádně zaúčtovaných 

v účetnictví podle účetních předpisů. Podle zákona o rezervách se rozvahovou hodnotou 

pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky zaúčtovaná             

na rozvahových účtech poplatníka. 

OP se nemohou vytvářet k pohledávkám: 

- vzniklých z titulu cenných papírů, ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, 

ručení, záloh, smluvních pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí                      

ze závazkových vztahů, 

- o který se neúčtovalo ve výnosech podle účetních předpisů při jejich vzniku a tyto 

výnosy nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů, 

- vzniklých při plnění ve prospěch vlastního kapitálu a při úhradě ztráty společnosti, 

- odepsaným již na vrub VH, 

- nabytým bezúplatně, 

- vytvářejícím soubor pohledávek. 

OP k pohledávkám není možno tvořit v případě, že věřitel má k dlužníkovi současně 

splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků, pokud tento zápočet je 

podle právních předpisů možný. 

OP může tvořit postupník při nabytí pohledávky postoupením, a to k rozvahové 

hodnotě pohledávky, pokud uhradit její pořizovací cenu. 

OP, jejichž tvorba na vrub daňově uznatelných nákladů je kryta zákonem o rezervách, 

se tvoří a čerpají, popř. ruší prostřednictvím účtu 391 – Opravná položka k pohledávkám 

souvztažně na vrub účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, resp.         

ve prospěch účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v případě čerpání, 

resp. rušení OP. 

Tvorba OP uplatněná v základu daně z příjmů musí být vždy zaúčtována podle účetních 

předpisů. 

OP k pohledávkám se zruší zejména v těchto případech: 

- uhrazením pohledávky, ke které byla OP tvořena, 

- odpisem pohledávky, ke které byla OP vytvořena v plné výši, 

- ke dni ukončení či přerušení podnikatelské činnosti či nájmu, 

- ke dni promlčení či zániku pohledávky. 
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3.8 ODPIS POHLEDÁVEK 

Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznatelných nákladů upravuje     

§ 24 odst. 2 písm. y) zákona o dani z příjmů. Poplatník účtující v soustavě podvojného 

účetnictví může odepsat jednorázově do nákladů jmenovitou hodnotu pohledávky nebo 

pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti            

za dlužníkem: 

- u něhož soud zrušil konkurz, a to pro nedostatek majetku dlužníka, a pohledávka byla 

poplatníkem přihlášena u insolventního soudu a měla být vypořádána z majetkové 

podstaty, 

- který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledku insolventního řízení, 

- který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáhána na dědicích 

dlužníka, 

- který byl PO a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem 

ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou, 

- na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, 

a to na základě výsledků této dražby, 

- jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě 

výsledků provedení této exekuce. 

Pohledávky vzniklé po 31.12.2003 však bude možno odepsat na vrub daňově účinných 

nákladů pouze za předpokladu, že o těchto pohledávkách bylo: 

- při vzniku účtováno do výnosů, které byly zahrnuty do základu daně z příjmů, a 

- ke kterým je možno tvořit OP podle zákona o rezervách. 

3.9 KURZOVÉ ROZDÍLY 

Ustanovení § 4 odst. 12, který ukládá účetním jednotkám vedení účetnictví v české 

měně a současně také povinnost účtovat v cizí měně o vybraných položkách aktiv a závazků 

vyjmenovaných v § 4 odst. 12 ZoÚ. Jedná se o cizí měny jako EUR, USD atd., pohledávky, 

závazky, podíly, cenné papíry, deriváty, ceniny vedené v cizí měně a devizové hodnoty        

podle devizového zákona. Cizí měna musí být použita souběžně s českými korunami také      

u OP a rezerv, pokud majetek a závazky, který se týkají, je vyjádřen v cizí měně. 
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Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období 
 

Kurzy je možno používat ve formě25: 

a) platných směnných kurzů vyhlašovaných ČNB ke dni uskutečnění účetních případů, 

čímž se rozumí např. den vystavení nebo přijetí faktury. Při zjišťování kurzů se 

vychází z kurzového lístku ČNB. U měn volně nesměnitelných a cizích měn, které 

nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlašovaného ČNB, se pro přepočet cizí 

měny na českou korunu používají oficiální střední kurzy centrálních bank, popř. 

aktuální kurzy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo k euru. V případě 

cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz vyhlášený či zveřejněný ČNB nebo kurz 

mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru. 

b) pevných kurzů stanovených pro předem vymezené časové období, maximální délka je 

ovšem omezena jedním účetním obdobím, např. roční kurz stanovený k 1. lednu nebo 

pololetní, čtvrtletní či měsíční kurz. Pevných kurzů se využívá v období kurzové 

stability. Pokud by došlo k oficiálně vyhlášené devalvaci nebo revalvaci měny, musí 

podnik povinně upravit používaný pevný kurz.  

c) zvláštní případy použití denních kurzů. Zvláštními případy použití denního kurzu 

platného ke dni uskutečnění účetního případu jsou: 

§ nákup a prodej cizí měny za českou měnu, kdy je možno k okamžiku ocenění 

použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány, 

§ využití jednoho kurzu předem určeného pro vyúčtování komplexního účetního 

případu v cizí měně, 

§ vklady do základního kapitálu v cizí měně, 

§ přepočet přijatého zdanitelného plnění v tuzemsku v cizí měně. 

Použitý způsob kurzového přepočtu vyhlásí podnik ve vnitropodnikové směrnici, 

kterou upraví v případě změny použitých kurzů. Informace o způsobu kurzového přepočtu 

uvede podnik v příloze k účetní závěrce.  

3.10 ODLOŽENÁ DAŇ 
 

Odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které vznikají z rozdílného způsobu 

zacházení a oceňování určitých položek v účetnictví a v daních z příjmů a z rozdílného 

dopadu do účetního VH a daňového základu. Prostřednictvím odložené daně se uplatňuje 

                                                
25 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009. 9. vyd. Zlín: ANAG, s.r.o., 2009. 974 s. ISBN 978-80-
7263-503-0. 
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obecná účetní zásada opatrnosti při zjišťování a vykazování VH a zásada věcné a časové 

vazby příslušného nákladu s účetním obdobím. Odložená daň je kategorií účetní a nemá 

v zásadě se splatnou daní nic společného. Odložená daň slouží k přiřazení účetního nákladu 

vzniklého z povinnosti placení daně v účetnictví osob do správného účetního období. Podstata 

a význam odložené daně v účetnictví je nejjasněji vidět např. u daňové ztráty, která sice 

v samotném účetnictví nefiguruje, ale vytváří daňový štít a společnost v následujících 

obdobích, kdy bude dosahovat účetních a daňových zisků ušetří na daních , protože využije 

tuto daňovou ztrátu minulých let.  

Odložená daň se zjišťuje a účtuje u ÚJ, které tvoří konsolidační celek a u všech ÚJ, 

které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu dle § 18 odst. 3 a § 20 ZoÚ. U ostatních ÚJ se 

rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich kompetenci. 

3.11 UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH 

Ve směrné účtové osnově pro podnikatele jsou zavedeny účtové skupiny 70 – Účty 

rozvážné a 71 – Účty zisku a ztráty. Prostřednictvím účtů těchto účtových skupin se otevírá        

a uzavírá soustava rozvahových účtů, stejně jako se uzavírá soustava výsledkových účtů 

prostřednictvím účtu zisku a ztráty. Při uzavírání účetních knih rozvaha i výsledovka obsahují 

stejné číselné údaje a stejný výsledek jako účet rozvážný konečný a účet zisku a ztráty, avšak 

v členění podle účtového rozvrhu podniku. Zavedením účtů rozvážných a účtu zisku a ztráty 

se důsledně odděluje proces roční účetní závěrky a uzavírání účetních knih od sestavení 

samotné účetní závěrky. 

Závěrečná rozvaha a konečné zůstatky rozvahových účtů, kterými se předcházející 

období uzavřelo, musí navazovat na zahajovací rozvahu a počáteční zůstatky rozvahových 

účtů. Pokud toto pravidlo z mimořádných důvodů neplatí, je nutné uvést příčiny v příloze 

k výkazům. 

3.12 TRANSFORMACE ÚČETNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

NA ZÁKLAD DANĚ 

VH není zároveň jako základ daně (dále jen „ZD“), protože účetní zásady a daňová 

hlediska se rozcházejí. ZD tedy nelze zjistit přímo z účetních údajů a ÚJ musí VH upravit, 

tzv. transformovat. Tato úprava probíhá mimoúčetně v daňovém přiznání k dani z příjmů PO. 
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Náklady 
Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Je jim věnována        

5. účtová třída. Základní členění nákladů: 

- provozní – vznikají v souvislosti s běžným provozováním podnikatelské činnosti. Jako 

např. spotřeba materiálu, služby atd. Jsou obsaženy v účtových skupinách 50 – 55, 

- finanční – jsou jimi náklady spojené s peněžními prostředky a jsou vykazovány          

na příslušných účtech účtových skupin 56 a 57. Příkladem jsou nákladové úroky, 

kurzové ztráty, manka a škody atd., 

- mimořádné – vznikají v neobvyklých a mimořádných situacích. Jsou jimi např. škody 

způsobené živelnou pohromou. Účtuje se o nich na příslušných účtech účtové skupiny 

58. 

Náklady se dále člení podle místa jejich vzniku a odpovědnosti, tj. podle hospodářských 

středisek, podle zákona o dani z příjmů na daňově uznatelné a neuznatelné a také na přímé 

nebo nepřímé. 

 

Výnosy 
Výnosy představují výkony ÚJ v peněžním vyjádření. Účty výnosů jsou obsaženy v 6. 

účtové třídě. Základním členěním výnosů je členění na výnosy: 

- provozní – účtuje se o nich na příslušných účtech v účtových skupinách 60 – 64. Jsou 

jimi výkony spojené s běžnou podnikatelskou činností jako jsou tržby za vlastní 

výrobky, tržby z prodeje služeb či z prodeje zásob, 

- finanční – je jim věnována účtová skupina 66. Příkladem jsou tržby z prodeje cenných 

papírů, úroky, kurzové zisky atd., 

- mimořádné – jsou obsaženy v účtové skupině 68. Vznikají mimořádně, např. pokud 

ÚJ má obdržet náhradu škody od pojišťovny a pojišťovna ÚJ více peněžních 

prostředků, než ÚJ očekávala.  

Výnosy se dále člení podle hospodářských středisek a dále podle zákona o dani z příjmů 

na daňové a nedaňové. 

 

Výsledek hospodaření 
Porovnáním výnosů a nákladů ÚJ zjišťuje na konci účetního období VH. Jsou-li výnosy 

větší než náklady, je VH zisk a naopak jsou-li výnosy menší než náklady, VH je ztráta. 
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Zjištění VH se zrealizuje převodem konečných zůstatků výsledkových účtů na účet 710 

– Účet zisku a ztráty. VH se člení na: 

- provozní – porovnávají se provozní výnosy s provozními náklady, 

- finanční – jsou porovnávány finanční výnosy s finančními náklady, 

- mimořádný – porovnávají se mimořádné výnosy a mimořádné náklady. 

Součtem provozního a finančního VH vzniká VH za běžnou činnost. 

Při transformaci se VH upravuje o položky zvyšující a položky snižující ZD. 

Výsledkem je buď základ daně anebo daňová ztráta. 

Je-li výsledkem ZD, upravuje se dále o položky odčitatelné od ZD a tento ZD se 

zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů a vypočte se daň z příjmů procentem ze ZD. Pro rok 2009 

sazba daně z příjmů je 20 % (vývoj sazby daně z příjmů PO uvádím v tabulce č. 3.10). Takto 

vypočtenou daň z příjmů lze dále snížit o slevy na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů.  

 

Tab. 3.10: Vývoj sazby daně z příjmů PO  
ROK SAZBA DANĚ (v %) 

2010 19% 

2009 20% 

2008 21% 

2006, 2007 24% 

2005 26% 

2004 28% 

2003 31% 

2002 31% 

2001 31% 

2000 31% 

1999 35% 
          26 

Položky zvyšující základ daně 
Položky zvyšující ZD, o které musí účetní jednotka zvýšit VH jsou uvedeny v § 23 

zákona o dani z příjmů. 

 

 

                                                
26 PRAGOECON Consulting, s.r.o. [online]. Cit. 27. března 2010. Dostupné na: http://www.pragoecon.cz/vyvoj-
sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ 
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Tab. 3.11: Přehled vybraných položek zvyšující základ daně  
ÚČET TEXT 

512 cestovné přesahující limit stanovený v zákoně o cestovních náhradách 

513 náklady na reprezentaci 

523 odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva 

525 ostatní sociální pojištění (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo životní 

pojištění zaměstnanců, a to částky přesahující zákonné limity) 

528 ostatní sociální náklady (stravné nad limit) 

538 ostatní daně a poplatky 

543 dary 

545 ostatní pokuty a penále 

546 odpis pohledávky (pokud nesplňuje podmínky zákona o dani z příjmů) 

549, 569 manka a škody (rozdíl mezi výší manka a škody a částkou náhrady, výjimkou jsou škody 

způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem nebo v důsledku živelné pohromy) 

554, 574, 584 tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

559, 579, 589 tvorba a zúčtování opravných položek 
27 

Položky snižující základ daně 
Položky snižující ZD, o které ÚJ sníží VH, jsou uvedeny v § 20 zákona o dani z příjmů. 

Např. od ZD sníženého podle § 34 –Položky odčitatelné od základu daně lze snížit hodnotu 

darů poskytnutým obcím, krajům, organizačním složkám státu, PO se sídlem na území České 

republiky, jakož i PO, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to    

na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství atd.28 

 

Položky odčitatelné od základu daně 
ÚJ si může od ZD odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí 

zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po  období, za které se daňová ztráta vyměřuje. 

Od ZD lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném 

zdaňovacím období, nebo období za které se podává daňové přiznání při realizaci projektů 

výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací atd.29 

 

 

                                                
27 Účetní rozvrh 
28 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 20 – Základ daně a položky snižující základ daně, odst. 8 
29 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 34 Položky odčitatelné od základu daně 
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Slevy na dani 
Poplatníkům uvedeným v § 2 a § 17 zákona o dani z příjmů se daň za zdaňovací období 

snižuje o30: 

- částku 18 000 Kč na každého zaměstnance ze zdravotním postižením, 

- částku 60 000 Kč na každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

- polovinu daně vypočtené ze ZD vykázaného z činností provozovaných poplatníky 

zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou 

osobami ze zdravotním postižením, činí více než 50 % průměrného ročního 

přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. 

 

Daňová povinnost 
Po uplatnění všech slev na dani vzniká ÚJ daňová povinnost splatná, která je příjmem     

do státního rozpočtu. Tato splatná daň musí být příslušnému finančnímu úřadu zaplacena       

do 31. března v období následujícím po období, za které se podává daňové přiznání. ÚJ, které 

mají povinnost auditu a jejichž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, zaplatí daň 

nejpozději do 30. června následujícího zdaňovacího období. 

Daňová povinnost je podle českých účetních předpisů členěna na běžnou a mimořádnou 

činnost. Pro účtování o splatné daňové povinnosti jsou v účtové osnově vyhrazeny dva účty,  

a to účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná a účet 593 – Daň z příjmů 

z mimořádné činnosti – splatná. Souvztažně vždy s jedním z nich se daňová povinnost 

zaúčtuje ve prospěch účtu 341 – Daň z příjmů. Součet položek na účtech 591 a 593 pak 

vyjadřuje daň zjištěnou dle tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů. O nulové daňové 

povinnosti se neúčtuje. 

 

Rozdělení výsledku hospodaření 
Valná hromada společnosti rozhoduje, jak bude rozdělen VH v  případě dosažení zisku,         

a z čeho společnost pokryje dosaženou ztrátu. 

a) rozdělení VH při dosažení zisku 

Zisk po zdanění ÚJ rozděluje podle svých povinností a svého uvážení. Tvoří-li ÚJ 

povinně, v souladu s obchodním zákoníkem v platném znění, rezervní fond, je příděl do něj 

pro ÚJ prvořadou záležitostí. Povinně tvoří rezervní fond: 

                                                
30 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35 Slevy na dani 
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- akciová společnost (dále jen „a.s.“) ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, ale zároveň 

maximálně ve výši 10 % z hodnoty základního kapitálu, 

- s.r.o., a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak zároveň ne více než 5 % 

z hodnoty základního kapitálu. 

Zbytek čistého zisku po úhradě do zákonného rezervního fondu může být poučit 

k úhradě ztráty minulých let, k výplatě podílů na zisku společníkům v s.r.o. nebo dividend 

akcionářům v a.s., k přídělu do statutárních fondů, k přídělu do ostatních fondů ze zisku,                

ke zvýšení základního kapitálu. 

 

b) úhrada ztráty 

Žádný právní předpis povinně nestanovuje, jakým způsobem a kdy musí být ztráta 

uhrazena. ÚJ má několik možností, jak uhradit ztrátu, a to: 

- ze zákonného rezervního fondu, 

- snížením základního kapitálu, avšak jeho výše po snížení nesmí klesnout                        

pod zákonem stanovenou minimální výši, 

- úhradou společníky, 

- ze zisku minulých let, 

- ze statutárních nebo ostatních fondů. 

Nepoužije-li ÚJ ke dni uzavření účetních knih ani jednu z těchto možností, převede 

ztrátu do následujícího účetního období na účet 429 – Neuhrazené ztráta minulých let. 
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4 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA SESTAVENÍ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

Tato kapitola je zaměřena na praktické sestavení účetní závěrky společnosti EUREX 

MEDICA, spol. s r.o. za účetní období roku 2009. 

4.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Společnost, u které provádím účetní závěrku, se nazývá EUREX MEDICA, spol. s r.o. 

Tuto firmu jsem si zvolila proto, jelikož jsem v této společnosti samostatná účetní a mám           

na starosti právě práce spojené s veškerou účetní agendou včetně účetní závěrky. 

Cílem je popsat tvorbu účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným od samého 

začátku její realizace až po ověření auditorem. 

Společnost EUREX MEDICA, spol. s r.o (dále jen společnost) je kapitálovou 

společností vlastněnou jedním vlastníkem a zároveň taky jediným jednatelem. Společnost 

vznikla dne 10. listopadu 1992 a ode dne 1. ledna 1993 vyvíjí svou činnost. 

Hlavním zaměřením společnosti zůstává výkon živnosti koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, respektive nákup a prodej zdravotnického zboží a přístrojového 

vybavení, kde významnými dodavateli společnosti jsou renomovaní a především zahraniční 

výrobci zboží DiaMed, Siemens Healthcare Diagnostics, s.r.o., Fenwal Europe, SPRL a další. 

V rozsahu ostatních živností společnosti byl vývoj v posledních letech následující: 

- zprostředkování obchodu společnosti umožňuje, aby obchody nejen sama 

uskutečňovala, ale aby je zprostředkovávala, a to nikoli jen v jednotlivých případech, 

- pronájem a půjčování věcí movitých poskytuje společnosti větší smluvní možnosti         

při kontraktaci s odběrateli. I nadále ale zůstává málo využita, jelikož odběratelé - 

příspěvkové organizace mají legislativou omezenou volnost uzavírat bez souhlasu 

svého zřizovatele smlouvy ohledně splácení kupní ceny za dodávky zboží či ohledně 

leasingu přístrojového vybavení. Též vzhledem ke stále probíhajícím změnám           

ve zdravotnictví, zejména pak k postupu územně samosprávných celků, tj. krajů a obcí 

coby zřizovatelů nemocnic, kdy z právní formy příspěvkových organizací převádějí 

nemocnice do právní formy především akciových společností, lze výhledově 

předpokládat větší využití splátkových prodejů zboží a obdobných smluvních vztahů, 

- realitní činnost je provozována pouze ve vztahu k sídelnímu areálu společnosti 

v Ostravě-Vítkovicích, kdy jde o pronájem vlastních nebytových prostor, při němž 

jsou poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, 
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- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení společnosti umožňuje poskytovat 

servisní služby odběratelům, a to nejen ve vztahu k zařízením, která odběratelům 

sama dodává. Společnost se věnuje rozvoji této své činnosti a její organizaci tak, aby 

byla schopna plně svým odběratelům vždy řádně a včas vyhovět, 

- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou 

kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických 

prostředků  může společnost dodávat také zdravotnické zboží, respektive zdravotnické 

prostředky s přísnějším legislativním režimem pro jejich distribuci, například krevní 

vaky nebo diagnostika in vitro.  

 

Společnost je ve velké míře závislá na zahraničním obchodu, a to hlavně v oblasti 

importu, kdy společnost dováží od zahraničních dodavatelů výše uvedené zboží, které dále 

prodává v tuzemsku. 

Společnost splňuje podmínku § 20 ZoÚ, kdy dosahuje dvou ze tří stanovených kritérií 

tohoto paragrafu. Aktiva společnosti jsou vyšší než 40 mil. Kč a zároveň roční úhrn čistého 

obratu přesahuje 80 mil. Kč, tudíž účetní závěrka společnosti podléhá auditu a účetní závěrka 

se předkládá finančnímu úřadu do 30. června následujícího roku. Zdaňovací období 

společnosti je kalendářní rok, v tomto případě sestavuji účetní závěrku za účetní období 2009 

a účetní závěrka s podává do 30. června 2010. 

Společnost je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to i podle zákona             

č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti dne 1. července 2006. Stále si 

drží a upevňuje svou pozici na trhu a finanční situace společnosti je stabilní. Závazky vůči 

svým dodavatelům společnost plní řádně a včas. 

Protože společnost nevyvíjí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu 

zvláštních právních předpisů, aktivně získává nové poznatky z oboru zdravotnictví,                    

a to zejména od svých obchodních partnerů, a tyto poznatky dále předává jiným svým 

obchodním partnerům. Prostřednictvím předních tuzemských odborníků se společnost 

seznamuje s nejmodernější světovou i tuzemskou zdravotnickou technologií. 

Společnost dodržuje povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají 

z právních předpisů.  

Pro společnost konají práci především její zaměstnanci v pracovněprávních vztazích.           

Ve sledovaném období měla společnost v průměru 15 zaměstnanců v pracovním poměru.  

Základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kč. Obchodní podíly ve společnosti jsou 

rozloženy tak, že jediný společník s vkladem 500.000,- Kč má 100% obchodní podíl.  
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Aktiva 
Aktiva se vyznačují svou rozmanitostí a četností vyplývající z široké škály činností 

společnosti. Představují materiální základ pro celý hospodářský proces. 

 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí položky s dobou použitelnosti delší 

než 1 rok a v ocenění stanoveném ÚJ dle směrnice, společnost v tomto zařazení vlastní pouze 

software a to účetní program a program CAR pro sledování služebních aut. 

Dlouhodobý hmotný majetek, který společnost vlastní, tvoří zhruba jednu třetinu 

všech aktiv. Společnost vlastní: 

- budovy, stavby, 

- pozemky, 

- stroje a zařízení, 

- dopravním prostředky, 

- inventář (zařízení kancelářských prostor), 

- technické zhodnocení budov dosud nezařazené, 

- umělecká díla. 

 

Oběžná aktiva tvoří významnou část aktiv, jedná se o zboží, které společnost nakupuje 

za účelem jejího dalšího prodeje. Např. krevní vaky, krevní plasma, krevní filtry, séra 

salmonely, erytrocyty, zkumavky, papainy, dále přístroje do nemocnic a laboratoří jako jsou 

centrifugy, inkubátory, suspenzory, pipety a mnoho dalších. Díky různorodým zbožím má 

společnost velmi propracovaný informační systém na řízení zásob zboží a také přizpůsobený 

k tomu účetní program. 

 

Z krátkodobého finančního majetku společnost vlastní: 

- peníze na bankovních účtech v tuzemských bankách v české i zahraniční měně, 

- peníze v korunové i valutové pokladně. 

 

Pohledávky jsou neuhrazené nároky společnosti za PO nebo FO. Člení se                       

na dlouhodobé a krátkodobé a jedná se zejména o pohledávky z obchodního styku. 

Společnost má pohledávky za tuzemskými odběrateli hlavně za prodej zboží, dále                   

za pronájem nebytových prostor, přefakturace služeb atd. Součástí pohledávek jsou také 
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zaplacené zálohy na služby (CCS, elektřina, vodné a stočné, plyn) a dohadné účty aktivní, 

dále pohledávky za poskytnutými půjčkami. 

 

Časové rozlišení si společnost stanovila ve vnitropodnikové směrnici, která říká, 

že pravidelně opakující se platby a platby nevýznamného charakteru společnost nebude 

časově rozlišovat. Za položku nevýznamného charakteru považuje částky nepřesahující                 

20 000 Kč 

 

Pasiva 
Základní kapitál zapsaný v OR společnosti je 500 000 Kč.  

Společnost má vytvořený rezervní fond ve výši 50 000 Kč. 

Nerozdělený zisk minulých let společnosti je ve výši 121 mil. Kč. 

Krátkodobé závazky společnost má z titulu zahraničních i tuzemských dodavatelů, závazky 

vůči zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, státu, zaměstnancům        

a dále také dohadné účty pasivní a přijaté zálohy. 

4.2 VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE 

Každá ÚJ by měla mít k prvnímu dni účetního období k dispozici vnitřní směrnice, aby 

mohla plynuje pokračovat v účetnictví od prvního dne účetního období s tím, že může 

potvrdit platnost svých dosavadních předpisů, anebo pokud dojde ke změnám, tak může 

vytvořit jejich aktualizované či nové znění. 

V hodnocené společnosti existují vnitřní účetní směrnice v požadovaném rozsahu, které 

jsou zpravidla pro každé účetní období aktualizovány. Jejich obsah zahrnuje všechny 

potřebné údaje požadované legislativou.  

Seznam vnitropodnikových směrnic používaných zvolenou společností EUREX 

MEDICA, spol. s r.o.: 

- Účtový rozvrh – směrnice obsahuje vymezení účtového rozvrhu, popisuje strukturu 

účtů. Účty jsou buď syntetické nebo analytické podle potřeby společnosti. Hlavní 

účetní pracovník vytvoří návrh účtového rozvrhu a předá ho k posouzení řediteli 

finančního odboru, auditorské firmě a daňovému poradci. 

- Pokladna, pokladní operace – směrnice obsahuje především vedení pokladny, 

postupů při manipulaci s pokladními hotovostmi a účtování o pokladních operacích 

(směrnice je uvedena v příloze č. 1 ).  
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- Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly – směrnice vymezuje 

některé účetní případy, u který můžou nastat kurzové rozdíly, postup účtování             

a metodu kurzových rozdílů. 

- Oceňování majetku a závazků – směrnice obsahuje závazné způsoby, kterými 

společnost oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní 

závěrce. 

- Stanovení zásad pro použití dohadných položek – směrnice stanovuje způsob 

výpočtu částek nákladů a výnosů, které bude účtovat v uzávěrkových operacích 

pomocí dohadných účtů, v daném období podle aktuální situace. 

- Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů – směrnice rozlišuje 

náklady a výnosy, které se budou časově rozlišovat a které se nebudou časově 

rozlišovat. 

- Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců pro potřeby zaměstnavatele – je 

závazná pouze pro ty pracovníky, kteří mají výdaje v souvislosti s výkonem práce, 

práci vykonávají mimo své pracoviště, jedná se např. o obchodní zástupce přímo 

v místě odběratelů. 

- Směrnice o používání služebního vozidla – zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci 

bezúplatně služební silniční motorové vozidlo k používání pouze pro služební účely. 

Zaměstnanci musí být proškolení o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

a o změnách některých zákonů. Dále stanoví podmínky pro případ, že si zaměstnanec 

auto půjčí pro soukromé účely. 

- Směrnice o poskytnutí finančních bonusů – společnost může poskytovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy svým odběratelům finanční bonusy k odebranému 

zboží. Způsoby čerpání těchto bonusů je různé, buď formou slevy k fakturovanému 

zboží, poskytnutí vybavení nemocnice nebo jinou formou čerpání. 

- Pracovní cesty, cestovní výdaje – tato směrnice určuje zásady pro plánování, 

požadování, schvalování, vykonávání a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců 

společnosti. Jedná se o tuzemské i zahraniční pracovní cesty. 

Podle mého názoru vybraným směrnicím chybí aktualizace (jsou zastaralé), dotýkají se 

jich legislativní změny. Některé důležité vnitřní směrnice společnost vůbec nemá. Navrhovala 

bych důkladnou úpravu stávajících směrnic a to ve směrnici Pracovní cesty, cestovní výdaje, 

u které je potřeba zvýšit sazby tuzemského stravného dle platné legislativy a ve směrnici 

Účtový rozvrh, kde byly přidány analytické účty. Dále bych navrhovala vypracování nových 

směrnic, které společnost nemá tj. směrnice Stanovení zásad pro tvorbu   a používání OP, 
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Inventarizace majetku a závazků, Systém zpracování účetnictví, Podpisové záznamy osob, 

které jednají jménem firmy a osob odpovědných za účetní případy a za náležitosti účetních            

a daňových dokladů, Zásoby (oceňování, evidence, účtování), Hmotný a nehmotný majetek 

(oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování), Harmonogram účetní uzávěrky a účetní 

závěrky, Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, Platební karty.  

4.3 ÚČETNÍ OPERACE V RÁMCI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (DÁLE 

JEN „RÚZ“) 

V této části diplomové práce se zaměřím na charakteristiku postupu prací v rámci RÚZ 

ve společnosti EUREX MEDICA, spol. s r.o. 

 
Inventarizace 

Inventarizace se konala dne 4. ledna 2010 za přítomnosti dvou zaměstnanců skladu, 

fakturantky a také auditorky, která vykonávala dohled nad inventarizací. Inventarizací bylo 

zjištěno, že dokladový stav souhlasí s fyzickým stavem. Některé zboží muselo být vyřazeno 

z důvodu prošlé expirační doby, toto zboží bylo dále ekologicky zlikvidováno nejmenovanou 

ostravskou firmou, která se zabývá likvidací odpadu, která vystavila protokol o likvidaci. 

Inventarizace majetku probíhala ve stejný den jako inventarizace zásob zboží, tj.                 

4. ledna 2010. Postup byl takový, že inventarizační jednotlivé místnosti, v nichž jsou 

umístěny inventurní soupisy s přehledem majetku a zařízení v dané místnosti. Budova            

na sídle firmy má 2 nadzemní podlaží, z toho 1. podlaží jsou místnosti skladu zboží. Ve 2. 

patře je 10 kanceláří, WC, kuchyňka a technická místnost pro kopírování a server. Každá 

kancelář má své číslo uvedené nad vchodovými dveřmi, které je shodné s číslem zapsaným 

v účetnictví. Majetek uvedený v soupise se shodoval se skutečným stavem, jelikož                      

od minulého roku se zařízení ani nábytek nepřemisťoval a vše zůstalo na svém místě.          

Na budovy se netvoří žádné OP. 

Inventarizace pohledávek je zdlouhavým procesem, který spočívá v tom, že se rozesílají 

dopisy o uznání pohledávek všem odběratelům. Celkový počet odběratelů je 243, jedná se, 

jak už bylo na začátku čtvrté části řečeno, o nemocnice, laboratoře a ostatní firmy. U každého 

odběratele účetní program vytvoří soupis jejich nezaplacených závazků ke dni 31. prosince 

2009 a ten je přikládán k dopisu31, kde žádám odběratele o potvrzení, zda výše jejich závazků 

souhlasí s našim stavem pohledávek a aby mne v případě rozdílu kontaktovali. Do 1 měsíce 

od odeslání dopisů bylo vráceno 219 potvrzených uznání pohledávek, ve dvou případech mě 
                                                
31 Viz. příloha č. 2 



45 

kontaktovali, že shledali rozdíl, ale ten se vysvětlil, jelikož byla zaměněna v účetní programu 

úhrada faktury. Nemocnice či laboratoře, které neodeslali zpátky potvrzený dopis, jsem 

kontrolovala v měsíci březnu a zjištěním bylo, že jejich faktury byly již uhrazeny na bankovní 

účet společnosti, proto jsem dále nepodnikala žádné kroky. 

U inventarizace závazků jsem kontaktovala dopisem pouze 4 dodavatele, jelikož 

společnost EUREX MEDICA, spol. s r.o. plní své závazky včas a k 31. prosinci 2009 měla 

pouze běžné neuhrazené faktury se splatností až v roce 2010. Z nejmenovaných velkých 

firem, které jsem oslovila, mi byl vracen pouze 1 potvrzený dopis. 

Z toho usuzuji, že v podnicích státní sféry se klade větší důraz na správnost a úplnost 

vedení jejich účetnictví, z důvodu vyšších kontrol finančních úřadů, oproti soukromým 

podnikům. Projevuje se to také vzájemnou spolupráci a ochotou vyřešit naskytnutý problém. 

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 
Z možných 5 způsobů využití, jak časově rozlišit náklady a výnosy, jsem využila pouze 

3, tj. náklady příštích období, výdaje příštích období a příjmy příštích období. 

Na účtu 381 – náklady příštích období je evidováno: 

- pojištění auta, za normálních okolností by se pojištění služebního automobilu časově 

nerozlišovalo, jak je také uvedeno ve směrnici, ale jde tady o případ, kdy společnosti 

přišla faktura, po jejím uhrazení v termínu přišel dobropis k této faktuře, tudíž bylo 

domluveno s pojišťovnou, že o již zaplacenou částku zaplatí společnost příští rok 

méně, 

- reklama a propagace, v roce 2009 byla obdržena faktura dle Smlouvy o reklamě          

a propagaci uzavřené dne 3.9.2009 o umístění reklamního panelu o rozměrech 100 x 

40 cm s logem společnosti ve sportovním centru v Ostravě; smlouva je uzavřená           

na dobu určitou od 3.9.2009 do 3.9.2010. Vypočtené náklady na rok 2010 byly časově 

rozlišeny, 

- poštovné, společnost vlastní výplatní stroj s dotykovým displejem, který se dobíjí 

částkou dle uvážení společnosti a z toho se frankuje veškerá korespondence. 

Nevyužitý stav k 31.12.2009 se převádí formou nákladů příštích období                            

do následujícího roku, 

- předplatné novin, pravidelně každý rok během listopadu, chodí faktura na předplatné 

Hospodářských novin na následující období, celá částka se časově rozlišuje. 
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Účet 383 – Výdaje příštích období zahrnují pouze jednu položku a to CCS na pohonné 

hmoty. V bance je nastaveno inkaso s určitým limitem a společnost CCS Česká společnost 

pro platební karty si dvakrát měsíčně stáhne platbu na úhradu pohonných hmot, jelikož platba 

za prosincovou fakturu se provedla až v lednu 2010, proto se tato částka časově rozlišuje       

na výdaje příštích období. 

Účet 385 – Příjmy příštích období také zahrnují jednu položku, vzniklou z důvodu 

prodeje služebního automobilu, kdy v únoru 2010 od pojišťovny přišlo vyjádření,                  

že společnosti bude vrácena náhrada nespotřebovaného pojištění z důvodu prodeje vozidla. 

Právě pojištění na celý rok bylo zaplaceno v roce 2009, tudíž bylo v nákladech, proto              

aby náklady byly ve správné výši, byla vytvořena položka časového rozlišení. 

 

Dohadné účty 
Společnost tvoří ke konci sledovaného období 2009 jak dohadné účty aktivní - účet 388, 

tak i dohadné účty pasivní - účet 389. Jak stanovit způsob výpočtu částek nákladů a výnosů, 

které se budou časově účtovat v uzávěrkových operací je uveden ve směrnici společnosti. 

Společnost přeúčtovává náklady na služby firmám v pronajatých nebytových prostorách 

v sídle společnosti jako je plyn, elektrická energie, vodné a stočné. V době účetní závěrky 

společnost ještě neví přesné částky, které by jim měla přefakturovat, proto na to tvoří 

dohadné položky. V roce 2010 po přijetí faktury za danou službu se dohadná položka vyrovná 

a rozdíl je zaúčtován do nákladů nebo do výnosů, podle toho, zda dohadná položka je nižší 

nebo vyšší než tvořená v roce 2009. 

Náklady společnosti za rok 2009 za plyn, elektrickou energii, vodné a stočné 

k 31.12.2009 společnost taky ještě nezná, využije proto dohadných položek pasivních. 

 

Závěrečné operace u zásob 
Ve společnosti se používá pro účtování způsob A. V průběhu účetního období se 

pořizovací cena nakupovaného zboží kalkuluje na účet 131 100 – Pořízení zboží. Po ocenění 

je zboží na základě příjemky účtováno na vrub účtu 132 – Zboží na skladě. 

Nakupované zboží je oceňováno pořizovací cenou, jejíž součástí jsou i náklady 

související s pořízením – např. přepravné, clo. 

Společnost netvoří zásoby vlastní činností a ke dni sestavení účetní závěrky nemá žádné 

zboží na cestě ani vytvořenou dohadnou položku k nevyfakturované dodávce. 
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Vedlejší pořizovací náklady 
Vedlejší pořizovací náklady (dále jen „VPN“) při pořízení zboží se účtují na účet 132 

AE, tyto VPN se na konci roku rozpustí do nákladů v poměrné výši. 

VPN = [obrat Dal / (PS zásob + obrat MD)] * VPN celkem 

VPN = [ 112 213 119,811 / (23 390 240,83 + 118 900 552,30)] * 23 583,32 = 18 600 Kč 

 

Tab. 4.7: Zaúčtování VPN 
Účtování v roce 2009 

Rozpuštění VPN do nákladů 18 600 504 132 
32            
Pozn. k tab. 4.7: 504 – Prodané zboží, 132 – Zboží 

 

Kurzové rozdíly 
Směrnicí je stanoveno, jak postupovat při účtování kurzových rozdílů a jaké metody 

využít. Společnost používá pro přepočet cizí měny na CZK pevný denní kurz ČNB platný 

v daný den. 

Ke dni sestavení účetní závěrky je použit kurz k 31.12.2009 tj. EUR 26,465, PLN 6,448, 

CHF 17,837 a USD 18,368. Společnost eviduje závazky, pohledávky, banku a pokladu v cizí 

měně, proto k těmto jednotlivým položkám byly tvořeny kurzové rozdíly, které byly účtovány 

buď do výnosů nebo do nákladů. 

 

Příklad kurzových rozdílů ve valutových pokladnách: 

Účet 211 300 – Pokladna v CHF 

 Nepřepočtený stav k 31.12.2009  365 CHF (6 708Kč) 

 Kurzový rozdíl k 31.12.2009   198,17 Kč ztráta, zaúčtováno 563 / 211 

 Přepočtený stav k 31.12.2009  365 CHF (6 510,51 Kč) 

Účet 211 700 – Pokladna v EUR 

 Nepřepočtený stav k 31.12.2009  3 835,08 EUR (104 262,35 Kč) 

 Kurzový rozdíl k 31.12.2009   2 766,96 Kč ztráta, zaúčtováno 563 / 211 

 Přepočtený stav k 31.12.2009  3 835,08 EUR (101 495,39 Kč) 

Účet 211 800 – Pokladna v PLN 

 Nepřepočtený stav k 31.12.2009  1 128,07 PLN (7 315,53 Kč) 
                                                
32 Interní doklad společnosti, VZ/084 ze dne 31.12.2009 
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 Kurzový rozdíl k 31.12.2009   41,73 Kč ztráta, zaúčtováno 563 / 211 

 Přepočtený stav k 31.12.2009  1 128,07 PLN (7 273,80 Kč) 

Účet 211 900 – Pokladna v USD 

 Nepřepočtený stav k 31.12.2009  340 USD (6 989,72 Kč) 

 Kurzový rozdíl k 31.12.2009   744,60 Kč ztráta, zaúčtováno 563 / 211 

 Přepočtený stav k 31.12.2009  340 USD (6 245,12 Kč) 

 
Příklad kurzového rozdílů u závazku: 

Přijatá faktura od zahraniční společnosti Imuna Pharm, a.s. sídlící v Šarišských 

Michaľanech na částku 875,49 EUR, interní číslo 19506, byla přijata dne 16.12.2009, 

vyhlášený kurz ČNB dne 16.12.2009 byl 26,345 Kč za EURO. Celková přepočtená částka 

v CZK činila 23 064,78 Kč. 

Přepočtený kurzový rozdíl k 31.12.2009, kdy kurz byl 26,465, je ztráta 105,06 Kč. Tato 

částka byla zaúčtována 563 – Kurzové ztráty/ 321  - Závazky z obchodních vztahů. Faktura 

k uhrazení v roce 2010 je evidována v účetnictví v částce 23 169,84 Kč. 

 
Příklad kurzového rozdílů u pohledávky: 

Vydaná faktura slovenské společnosti, interní číslo 509014, na částku 1 510,57 CHF, ke 

dni vydání faktury přepočtena kurzem 18,037 Kč za CHF, přepočtena částka na Kč je 

27 246,20 Kč. 

Přepočtený kurzový rozdíl k 31.12.2009, kdy kurz byl 17,837, je zisk 302,11 Kč. Tato 

částka byla zaúčtována 311 – Pohledávky z obchodních vztahů / 663 - Kurzové zisky. 

Pohledávka v roce 2010 je evidována v účetnictví v částce 26 944 Kč. 

 

Opravné položky  

Při účetní závěrce za rok 2008 se k fakturám, které měli splatnost do 29. června 2008, 

tvořili OP ve výši 20 % z nominální hodnoty ve výši 67 665,90 Kč (výpočet OP uvádím 

v tabulce č. 4.1). Jelikož tyto faktury byly během roku 2009 plně uhrazeny, OP ve výši 

67 665,90 Kč se musely zrušit. 

V roce 2008 tvořeny OP k fakturám, které jsou dosud neuhrazeny, ale z důvodu, že 

mezi daným společnostmi je přítomna spřízněná osoba, jsou tvořeny nedaňové OP ve výši 

566 530,78 Kč.  

Dále v roce 2008 byla tvořena OP daňová k pohledávce z roku 2008 v plné výši a to 

v částce 6 056 Kč (účtování OP k pohledávkám uvádím v tabulce č. 4.3). 
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Tab. 4.1: Výpočet OP za rok 2008 

Faktura 
č.  

Datum 
splatnosti Text 

Původní 
hodnota 
(v Kč) 

Zůstatek  
(v Kč) 

OP 
(v Kč) 

Daňová 
(v Kč) 

10800452 22.2.2008 Nem. TGM  4 238,00 4 238,00  847,60  847,60 

10800532 19.3.2008 
Krajská 
zdravotní 22 422,50 22 422,50 4 484,50 4 484,50 

10800851 16.4.2008 ON 47 147,00 47 147,00  9 429,40 9 429,40 
10800852 16.4.2008 ON 47 147,00 47 147,00  9 429,40 9 429,40 
10801052 22.4.2008 Nem.Vsetín  8 098,00 8 098,00 1 619,60 1 619,60 

608055 16.5.2008 Nem.Vsetín 2 300,50 2 300,50 460,10 460,10 

10801362 26.5.2008 
Krajská 
zdravotní 7 408,50 7 408,50 1 481,70  1 481,70 

10801641 23.6.2008 Nem. TGM  199 568,00  199 568,00  39 913,60  39 913,60  
    338 329,50  67 665,90   67 665,90   

33 

K fakturám, které mají splatnost do 29. června 2009 a nejsou uhrazeny, při účetní 

závěrce 2009, se tvoří OP vnitřním účetním dokladem k 31.12.2009 opět ve výši 20 % 

z nominální hodnoty. Nominální hodnota je ve výši 252 701,50 Kč a OP daňové jsou v částce 

49 045,80 Kč (výpočet OP uvádím v tabulce č. 4.2). 

K faktuře se splatností v roce 2005 byla v roce 2008 tvořena 100 % OP daňová, jelikož 

k 31.12.2009 dochází k odpisu neuhrazené pohledávky, OP musí být zrušena (účtování OP 

k pohledávkám uvádím v tabulce č. 4.3). 

 

Tab. 4.2: Výpočet OP za rok 2009 

Faktura č.  Datum 
splatnosti Text 

Původní 
hodnota  
(v Kč) 

Zůstatek 
(v Kč) 

OP 
(v Kč) 

Daňová 
(v Kč) 

10901145 17.4.2009 MEDISTYL 15 822,00 9 000,00 1 800,00 1 800,00 
10900658 11.6.2009 VFN 8 720,00 8 720,00 1 744,00 1 744,00 

10901873 11.6.2009 
Krajská 
zdravotní 8 774,50 8 774,50 1 754,90 1 754,90 

10902034 17.6.2009 Nem. Břeclav 3 031,50 2 381,00 476,20 476,20 
10902176 29.6.2009 ON  47 147,00 47 147,00 9 429,40 9 429,40 

10902181 29.6.2009 
Krajská 
zdravotní 67 947,50 67 947,50 13 589,50 13 589,50 

10902201 29.6.2009 Nem. Klatovy 101 259,00 101 259,00 20 251,80 20 251,80  
   252 701,50 245 229,00 49 045,80 49 045,80 

34 

 

 

 

                                                
33 Vlastní výpočty 
34 Vlastní výpočty 
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Tab. 4.3: Účtování – OP 
TEXT  MD DAL 

Účtování v roce 2008 

Tvorba OP daňové 6 056 558 391 

Tvorba OP daňových 67 665,90 558 391 

Tvorba OP nedaňových 566 530,78 559 391 

Účtování v roce 2009 

Zrušení OP daňové -6 056 558 391 

Zrušení OP daňových -67 665,90 558 391 

Tvorba OP daňových 49 045,80 558 391 
35                 
Pozn. k tab. 4.3: 558 - Tvorba a zúčtování zákonných OP v provozní činnosti, 391 – OP k pohledávkám 

 

Celkový přehled OP k pohledávkám uvádím v příloze č. 3. 

 

Odpis pohledávek 
Jak už bylo zmíněno výše v OP, k neuhrazené pohledávce se splatností v roce 2005 byl 

tvořen odpis pohledávky, kdy nejprve mělo dojít ke zrušení OP k pohledávce a následně 

k odpisu (účtování uvádím v tabulce č. 4.4). 

 

Tab. 4.4: Účtování – odpis pohledávky 
Účtování v roce 2009 

Odpis pohledávky 6 056 546 311 
36   

Pozn. k tab. 4.4: 546 – Odpis pohledávky, 311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

 

Poskytnuté půjčky 
V roce 2007 byla poskytnuta půjčka FO - Markus Heil, bytem: Dieskaustr. 483, 04249 

Leipzig, Německo  - ve výši 1 000 000 EUR. Splatnost půjčky je 3 roky. Úroky činí 25 000 

EUR čtvrtletně. Půjčka bude splacena v roce 2010, takže se musí vypočítávat kurzové rozdíly 

k 31.12.2009. Ve sledovaném období mělo být zaplaceno dalších 100 000 EUR, ale bylo 

splaceno pouze 66 000 EUR. 100 000 EUR bylo zaúčtováno do výnosů sledovaného období. 

                                                
35 Interní doklady společnosti, VZ/0042, VZ/0084, VZ/0116 a VZ/0118 ze dne 31.12.2008, VZ/012 ze dne 
30.4.2009, VZ/081 a VZ/082 ze dne 31.12.2009 
36 Interní doklad společnosti, VZ/012 ze dne 30.4.2009 
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V roce 2008 byla poskytnuta půjčka FO v částce 1 400 tis. Kč, doba splatnosti je 30 let. 

Ve sledovaném období FO řádně a včas splácela poskytnutou půjčku ve výši celkem 48 tis. 

Kč, z toho 2 tis. Kč činí úroky.  

V srpnu roku 2003 byla zaměstnanci poskytnuta půjčka ve výši 450 tis. Kč s dobou 

splatnosti 20 let. Zaměstnanec řádně a včas splácí půjčku dle splátkového kalendáře. V roce 

2009 zaměstnance splatil 42 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč činí úroky. 

 

Bankovní úvěry 
Společnost má převzatý bankovní úvěr od úvěrové společnosti na silniční motorové 

vozidlo od roku 2008 na 36 měsíců. Měsíční splátky činí 12 501 Kč, ve sledovaném období 

bylo splaceno 150 tis. Kč včetně úroků z úvěru. 

 

Mzdy 
Jelikož společnost má externí mzdovou účetní, mzdy se mě dotýkají pouze okrajově      

a to každý měsíc při zaúčtování měsíčního přehledu od mzdové účetní.  

K 31.12.2009 pouze musím zkontrolovat, zda nedošlo k někde k chybě a zda souhlasí 

přehledy s bankovním účtem, kde jsou strhávány každý měsíc mzdy zaměstnancům, pojistné 

zdravotním pojišťovnám, pojistné okresní správě sociálního zabezpečení a také dani z příjmů. 

V průběhu roku došlo pouze k jedné chybě, kdy se externí účetní překlepla v přehledu 

v částce nemocenského, po kontaktování bylo zjištěno, že došlo pouze k chybě v přehledu, 

ale odvod okresní správě sociálního zabezpečení byl správný. 

 

Tab. 4.5: Přehled osobních nákladů 

Průměrný počet zaměstnanců  18 
Mzdy 19 087 tis. Kč 
Zdravotní pojištění a soc.zabezpečení 2 133 tis. Kč 
Sociální náklady 24 tis. Kč 
Osobní náklady celkem 21 244 tis. Kč 

37  

Můj názor na externí účetní není vyhraněný. To pozitivní vidím v tom, že zaměstnanci 

pracující ve společnosti nemají navzájem přehled o svých mzdách a nedochází mezi nimi 

k nesrovnalostem či rozporu, závisti atd. Na druhé straně je lepší, když mzdy zpracovává 

přímo účetní společnosti, jelikož má podklady hned po ruce, ví co se kolem děje, má veškeré 

přehledy pro pojišťovny, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad, které 

                                                
37 Výňatek z přílohy k účetní závěrce za rok 2009 
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navazují na zaúčtování v účetnictví, zaměstnavatel ušetří náklady na externí účetní a tyto  

peněžní prostředky může dále investovat na jiné potřebné účely. 

 

Silniční daň 
Společnost vlastní 14 služebních aut, silniční daň za rok 2009 činí 21 365 Kč. 

Zaplaceno na zálohách bylo 75 000 Kč, přeplatek 53 635 Kč bude vrácen Finančním úřadem 

Ostrava II. 

Tab. 4.6: Zaúčtování silniční daně 
Účtování v roce 2009 

Silniční daň 21 365 531 345 
38            
Pozn. k tab. 4.6: 531 – Daň silniční, 345 – Ostatní daně a poplatky 

 

Vyúčtování provozních záloh 
Někteří zaměstnanci společnosti mají stálé provozní zálohy, které mají pro případ, 

kdyby potřebovali něco koupit a posléze doklady přijdou vyúčtovat v pokladních hodinách. 

Jedná se o správce budovy, servisního technika a přepravce zboží, kteří mají provozní zálohu 

ve výši 5 000 Kč. 

Obchodní zástupci, jelikož jejich pracovní místo je mimo sídlo společnosti, mají své 

pokladny, ze kterých hradí veškeré nutné výdaje spojené s jejich pracovní náplní. Ti ve své 

pokladně mívají obvykle více peněžních prostředků než zaměstnanci pracující v sídle 

společnosti. 

 

Tab. 4.8: Přehled provozních záloh 

Účet 335 000 - provozní zálohy (v Kč) 
Zaměstnanec č. 1 027 5 000,00 
Zaměstnanec č. 2 034 5 000,00 
Zaměstnanec č. 3 103 41 072,60 
Zaměstnanec č. 4 111 20 169,30 
Zaměstnanec č. 5 132 6 027,00 
Zaměstnanec č. 6 268 5 000,00 

  
Účetní stav   82 268,90 
Skutečný stav   82 268,90 
Rozdíl   0,00 

39 

                                                
38 Interní doklad společnosti, VZ/080 ze dne 31.12.2009 
39 Výňatek z dokladové inventury k 31.12.2009 
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Pozn. k tab. 4.8: čísla uvedená ve druhém sloupci jsou čísla zakázek, kdy každý zaměstnanec má své číslo zakázky, podle 

toho se v účetnictví lépe kontroluje jejich stav záloh a následné vyúčtování. 

 

Daň z přidané hodnoty 
Společnost každý měsíc podává daňové přiznání k DPH a co tři měsíce podává 

souhrnný přehled k DPH. Od 1.1.2010 musí společnost podávat daňové přiznání společně se 

souhrnným přehledem každý měsíc prostřednictvím datových schránek. Daňová povinnost    

za prosinec 2009 byla uhrazena 23. ledna 2010.  

 

Tab. 4.9: DPH 

účet 343 - DPH 
DPH za prosinec 2009 843 643,00   
    
Skutečný stav 843 643,00 
Účetní stav 843 643,00 
Rozdíl  0,00 
40 

Odpisy 
Odpisy ve společnosti účtuji každý měsíc za jednotlivé odpisové skupiny (příklad 

účtování uvádím v tab. 4.12). Společnost vlastní dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 

hmotný majetek, u kterých uplatňuje odpisy (částky majetku a oprávek uvádím v tabulce        

č. 4.10 a tabulce č. 4.11).  

 

Tab. 4.10: Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software (v tis. Kč) 
PC k 1.1.2009 281 
PC k 31.12.2009 281 
Oprávky k 1.1.2009 221  
Oprávky k 31.12.2009 281 
    
ZC k 31.12.2009 0  
41 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Výňatek z dokladové inventury k 31.12.2009 
41 Výňatek z přílohy k účetní závěrce za rok 2009 
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Tab. 4.11: Dlouhodobý hmotný majetek 

  

Budovy a 

stavby 
Stoje a zařízení 

Dopravní 

prostředky 
Inventář 

Drobný 

majetek 

Stav k 1.1.2009 8 807 17 246 5 383 590 452 
Přírůstky 0 7 062   0  76  1  
Úbytky 0 2 426  606  0  1  
Stav k 31.12.2009 8 807 21 882  4 777 666 452 
            
Oprávky k 
1.1.2009 2 001 3 155 2 489  152  420 
Odpis r. 2009 302  4 078 1 119  131  0 
Úbytky r. 2009 0 1 242 606  0   1 
Oprávky k 
31.12.2009 2 303 5 991 3 002  283  419 
            
ZC k 31.12.2009 6 504 15 891  1 775  383  33  

42 
 
Tab. 4.12: Účtování – odpisy za leden 2009 

ODPISY ČÁSTKA v Kč MD DAL 

Software 9 361 551 073 

Budovy a stavby 25 153 551  081 

Stroje a zařízení 317 586 551  082 

Dopravní prostředky 99 807 551 082 

Inventář 10 948 551  082 
43       
Pozn. k tab. 4.12: 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 073 – Oprávky k softwaru, 081 – Oprávky 

ke stavbám, 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 

 

Finanční bonusy 
ÚJ poskytuje obchodním partnerům finanční bonusy. Tyto finanční bonusy jsou 

účtovány jako náklad do finančních nákladů a protože nelze zjistit v době závěrky jejich 

přesnou výši, jsou účtovány jako dohadná položka. Podmínky o poskytování rozhoduje 

majitel firmy. Způsoby čerpání těchto bonusů v následujícím období je různé buď formou 

slevy k fakturovanému zboží, poskytnutím vybavení nemocnic nebo jinou formou čerpání (př. 

úhrady cestovních náhrad při účasti na zdravotnických kongresech a seminářích…).  

 

 

 

                                                
42 Výňatek z přílohy k účetní závěrce za rok 2009 
43 Interní doklad společnosti, Odp.01/09 ze dne 31.1.2009 
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Tab. 4.13: Zaúčtování rabatu 
Účtování v roce 2009 

Rabat roku 2009 2 684 636 568 389 
44                  
Pozn. k tab. 4.13: 568 – Ostatní finanční náklady, 389 – Dohadné účty pasivní 

 

Rezervy 
 Společnost má vytvořený rezervní fond ve výši 50 tis. Kč. 

 

Odložený daňový závazek 
Společnost je povinna vypočítávat odloženou daň. Stav odloženého daňového závazku 

k 1.1.2009 byl 527 tis. Kč. Výpočet odloženého závazku za rok 2009 se provádí z rozdílu 

mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou, jiné aspekty nejsou použity.  

 

Tab. 4.14: Zaúčtování odloženého daňového závazku 
Účtování v roce 2009 

Odložený daňový závazek -364 699 592 481 
45 
Pozn. k tab. 4.14: 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená, 481 – Odložený daňový závazek a pohledávka 

Výpočet k tab. 4.14:  Zůstatková cena účetní = 22 485 tis. Kč 

   Zůstatková cena daňová = 21 629 tis. Kč 

   Rozdíl 856 tis. Kč * 0,19 = 162 tis. Kč na tento stav se upraven zůstatek z roku 2008. 

4.4 TRANSFORMACE ÚČETNÍHO VH NA ZÁKLAD DANĚ 

Účetní VH nelze zjistit pouhým porovnáním nákladů a výnosů společnosti, ale je nutné 

ZD upravit o položky zvyšující a položky snižující základ daně, dále o položky odčitatelné  

od základu daně, zaokrouhlit ZD na celé tisíce Kč dolů a vypočítat daň z příjmů procentem   

ze ZD, tj. sazbou 20 %. Dále takto vypočtenou daň je nutno snížit o slevy na dani (to vše 

v v rámci daňového přiznání k dani z příjmů PO). 

VH ke dni 31.12.2009 činí 9 340 307 Kč, ten se uvádí v daňovém přiznání na ř. 10 

(výpočet uvádím v tabulce č. 4.15). Na ř. 40 daňového přiznání jsou uvedeny výdaje 

neuznané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (neuznané výdaje 

uvádím v tab. 4.16). 

                                                
44 Interní doklad společnosti, VZ/089 ze dne 31.12.2009 
45 Interní doklad společnosti, VZ/095 ze dne 31.12.2009 
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Tab. 4.15: Výpočet neupraveného základu daně  
Náklady 142 466 048,21 Kč 
Výnosy 151 806 355,21 Kč 
Základ daně 9 340 307 Kč 

46 
 
Tab. 4.16: Neuznané výdaje na ř. 40 daňového přiznání 
ÚČET a TEXT ČÁSTKA v Kč 
501 400 - PHM 70 267 
513 - Reprezentace 278 122 
518 900 – Ostatní služby nedaňové 40 000 
541 100 – Zůstatková cena hmotného majetku 4 392 
543 - Dary 497 615 
545 – Ostatní pokuty 23 812 
546 100 – Odpis pohledávek 11 598 
549 – Manka a škody 38 037 
559 – Zákonné OP 41 585 
582 – Manka a škody 12 399 
588 – Ostatní mimořádné náklady 49 183 
CELKEM 1 067 010 
47 
 

V daňovém přiznání na řádku č. 150 je uveden rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. 

Účetní odpisy společnosti činí 5 687 462 Kč a daňové odpisy činí 304 162 Kč, tudíž na řádku 

bude uveden rozdíl 304 162 Kč. 

Společnost má v evidenci 14 služebních aut, které jsou využívány ke služebním jízdám. 

Na 2 služební auta si společnost za rok 2009 uplatňuje paušál 60 000 Kč za 12 měsíců a na 1 

služební auto si uplatňuje paušál 50 000 Kč za 10 měsíců. Celkové skutečné náklady  na tyto 

3 služební auta za PHM a parkovné dohromady činily 70 267 Kč, tato částka je obsažena v ř. 

10 daňového přiznání. Částka paušálu ve výši 170 000 Kč se uvede na ř. 162 daňového 

přiznání. 

ZD před úpravou je uvedena na ř. 200 a činí 9 933 155 Kč (ř. 10 + 70 – 170).              

Od tohoto základu daně se odečtou dary, které jsou daňově uznatelné a nepřesahují 10 % 

z částky na ř. 250. V tomto případě se uplatní veškeré poskytnuté dary ve výši 492 752 Kč. 

ZD po úpravě činí 9 440 000 Kč a daň 20 % je ve výši 1 888 000 Kč (účtování 

uvádím v tab. 4.17).  

Na zálohách bylo zaplaceno 5 683 600 Kč, takže společnosti vznikl přeplatek ve výši 

3 795 600 Kč. 

 

 

                                                
46 Vlastní výpočet 
47 Daňové přiznání k dani z příjmů PO 
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Tab. 4.17: Zaúčtování daně z příjmů PO za rok 2009 
Účtování v roce 2009 

Zaúčtování daně z příjmů PO za rok 2009 1 888 000 591 341 
48            
Pozn. k tab. 4.17: 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná, 341 – Daň z příjmů 

 

Rozvahu společnost sestavuje v plném rozsahu k 31.12.2009. Oproti roku 2008 se suma 

aktiv a suma pasiv zvýšila o 2 295 tis. Kč. Tento rozdíl spočívá hlavně ve zvýšení 

dlouhodobého hmotného majetku v aktivech a v pasivech snížením celkových krátkodobých 

závazků. 

Výkaz zisku a ztráty společnost sestavuje v plném rozsahu k 31.12.2009. V tomto 

výkazu je velký rozdíl v částkách oproti roku 2008. Tržby za prodej sice jsou vyšší o 10 mil. 

Kč, ale zato náklady se rapidně zvýšily o 23 mil. Kč. VH za účetní období činí 7 984 tis. Kč, 

VH před zdaněním činí 9 340 tis. Kč. 

Příloha k účetní závěrce za rok 2009 obsahuje obecné informace o ÚJ, informace              

o účetních metodách, postupech, o způsobu oceňování, odpisování a tvorby OP. Dále 

obsahuje doplňující informace k rozvaze, výkazu zisku a ztráty a důležité informace týkající 

se majetku a závazků. 

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2009, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

k účetní závěrce, výroční zpráva a zpráva o vztazích propojenosti za rok 2009 byly předány 

auditorce společnosti ke kontrole dne 15. dubna 2010. Všechny tyto dokumenty jsou uvedeny 

v přílohách č. 4 – 9.  

Dne 19. dubna 2010 auditorka předala zauditované dokumenty společnosti a také 

předala jednateli společnosti Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 

2009 s kladným výrokem: „Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných 

ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti EUREX 

MEDICA, spol. s r.o. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2009 

v souladu s českými účetními předpisy“.49 

Kdybych měla ekonomické výsledky společnosti zhodnotit, pak  je skutečnost taková, že 

oproti roku 2008, kdy byl zisk 16 mil. Kč po zdanění, je zisk za rok 2009 jen 7,9 mil. Kč. 

Snížení zisku je způsobeno zvyšováním nákladů na pořízení zboží od hlavního dodavatele 

                                                
48 Interní doklad společnosti, VZ/096 ze dne 31.12.2009 
49 Viz. příloha č. 10 
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zboží. Tyto náklady jsou nadále navyšovány, proto společnost neustále hledá nové příležitosti, 

kterými by si držela pevnou pozici na trhu. 

Společnost EUREX MEDICA, spol. s r.o. na trhu působí již 17-tým rokem a za tuto 

dobu si vybudovala stálou pozici na trhu, dobré jméno a také dobré finanční zázemí. Díky 

tomu, že společnost dodává na trh produkty, které budou vždy potřeba, nemusí mít obavy            

ze ztráty zakázek a předpokládám, že společnost bude vykazovat zisk i v dalších letech. 
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5 ZÁVĚR 

V diplomové práci se věnuji roční účetní závěrce, a to jednak z teoretického pohledu, 

tak z pohledu praktického.  

Specifikuji konkrétní případ účetní závěrky ve společnosti EUREX MEDICA, spol.         

s r.o.,  ve které pracuji jako samostatná účetní. Jedná se o kapitálovou společnost s jedním 

vlastníkem a zároveň jednatelem. Jejím hlavním zaměřením je koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej. Jedná se o nákup a prodej zdravotnického zboží a přístrojového 

vybavení.  

Při psaní teoretické části jsem analyzovala to, co je psáno v odborné literatuře                

a v zákonech s tím, co je ve společnosti uplatňováno již několik let v účetní a daňové praxi. 

EUREX MEDICA, spol. s r.o. dodržuje účetní zásady a principy dle stanovených pravidel, 

ovšem nedostatky spatřuji ve vnitropodnikových směrnicích. Podle mého názoru je potřeba 

vytvořit chybějící vnitropodnikové směrnice jako jsou směrnice Stanovení zásad pro tvorbu              

a používání OP, Inventarizace majetku a závazků,  Systém zpracování účetnictví, Podpisové 

záznamy osob, které jednají jménem firmy a osob odpovědných za účetní případy                          

a za náležitosti účetních a daňových dokladů, Zásoby, Hmotný a nehmotný majetek, 

Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky, Úschova účetních záznamů, archivace 

dokladů, Platební karty a rovněž stávající vnitropodnikové směrnice aktualizovat a to 

směrnici Pracovní cesty, cestovní výdaje, u které je potřeba zvýšit sazby tuzemského 

stravného podle aktuálních sazeb pro rok 2010 a směrnici Účtový rozvrh, kde byly přidány 

analytické účty roku 2010. 

Účetní závěrku jsem sestavila v krátkém časovém období, tak abych mohla podklady 

využít v praktické části při zpracování diplomové práce. Dokumenty uvedené v příloze č. 5 – 

9 jsou opatřeny razítkem, podpisem jednatele a byly zauditovány dne 19. dubna 2010. 

V příloze č. 10 přikládám Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009. 

V praktické části účtuji a detailněji popisuji účetní operace, které jsou provedeny v roce 

2010, ale vztahují se k roku 2009, tzn. inventarizace majetku, pohledávek a závazků, 

stanovení dohadných položek s porovnáním dohadných položek z předešlých let, vyčíslení 

kurzových rozdílů v pokladnách a v bankách v cizí měně, u faktur a půjčkách v cizí měně, 

výpočet odpisů majetku, stanovení finančních bonusů atd. Dále provádím transformaci VH na 

upravený ZD, ze kterého se vypočítá daň z příjmů PO. Na základě výsledků těchto všech 

účetních operací jsem zpracovala Daňové přiznání k dani z příjmů PO, Výkaz zisku a ztráty, 



60 

Rozvahu, Přílohy k účetní závěrce, Výroční zprávu a Zprávu o vztazích propojenosti, které 

přikládám v příloze. 

Při této práci člověk musí neustále sledovat nejen změny prováděné vyhláškami             

a zákony v České republice, ale také směrnicemi Evropské unie. 
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