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Příloha č. 1: Vzor obchodní smlouvy – kupní smlouva 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

 

Alfa, s.r.o. 

se sídlem, IČ 

zastoupena………………. 

(dále jen „prodávající“) na straně jedné 

a 

Beta, s.r.o. 

se sídlem, IČ 

zastoupena……………….. 

(dále jen „kupující“) na straně druhé 

 

uzavírají tuto kupní smlouvu: 

Článek I.: Předmět smlouvy 
Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy………ks……….. a kupující se 

zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit 

prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Seznam zboží, jež je předmětem smlouvy, tvoří 

přílohu č. …… této smlouvy. 

Článek II.: Platební podmínky a místo plnění 

a. Kupní cena dodávaného zboží je ……. Kč, bez DPH. Sazba DPH činí 20%. Cena včetně 

DPH je ……. Kč. 

b. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury. Prodávající je 

oprávněn fakturovat kupní cenu po předání zboží. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení kupujícímu. 

c. Místem plnění je sídlo prodávajícího. 

Článek III.: Přechod vlastnických práv a záruka 

1. Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující v okamžiku, kdy je celá kupní cena 

za dodané zboží uhrazena prodávajícímu. 

2. Pokud není stanoveno jinak, záruční doba na zboží je ….. měsíců a počíná běžet ode dne 

převzetí zboží kupujícím. 

Článek IV.: Platnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

Článek V.: Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky, 

zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce. Každá ze stran obdrží 

po jednom z nich. 

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem 

obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámili a s obsahem souhlasí. 

 

 

V ………………… dne ……… 

 

……………………….……………                                               ……………………………... 

                 prodávající                                                                                       kupující 

 



Příloha č. 2: Zástavní smlouva 

 

 

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA (věci movité) 

uzavřená ve smyslu § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „ObčZ“), mezi smluvními stranami 

 

 

………………………………………………….. (dále jen „zástavní věřitel“) 

a 

………………………………………………….. (dále jen „zástavce“) 

takto: 

 

 

Článek I.: Předmět smlouvy 

1. Zástavce je na základě kupní smlouvy ze dne ………. uzavřené s ………………. 

jediným vlastníkem osobního motorového vozidla tovární značky „Škoda Octavia 1,9 TDI“, 

SPZ „ABA 33-66“, číslo podvozku „ZTC1234567H456778“, číslo motoru 

„09876556544342“, číslo osvědčení o TP „AB 768904“ (pro účely této smlouvy dále jen 

„Zástava“). Cena Zástavy zjištěná na základě znaleckého posudku č. ……… soudního znalce 

……………… ze dne ……….. činí 300.000,- Kč.  

2.  Předmětem této smlouvy je zřízení zástavního práva k Zástavě ve prospěch Zástavního 

věřitele, a to za účelem zajištění jeho pohledávky o nominálním objemu …………. vzniklé z 

titulu „Smlouvy o půjčce“ uzavřené se Zástavcem dne ………… (pro účely této smlouvy dále 

jen „Pohledávka“). 

 

Článek II.: Vznik zástavního práva a jeho obsah 

1. Zástavní právo k Zástavě na základě této smlouvy vzniká ve smyslu ustanovení § 158 

odst. 2 ObčZ dnem, kdy bude Zástava označena kovovým štítkem s nápisem „Zastaveno ve 

prospěch ……..“, který bude umístěn na zadní straně palubní desky a viditelný přes přední 

sklo. Výrobu štítku provede na své náklady Zástavce a jeho umístění provedou obě smluvní 

strany nejpozději do …. dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Jestliže některá ze stran 

neposkytne součinnost při označování Zástavy ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 dnů, stává 

se Pohledávka bez ohledu na ujednání obsažená ve smlouvě o půjčce specifikované v 

ustanovení článku I odstavce 2 této smlouvy ihned splatnou. 

2. Zástavce je oprávněn Zástavu bez omezení používat, avšak je povinen zdržet se 

veškerého chování, jímž by se stav Zástavy zhoršil.  

3. Zástavce je oprávněn Zástavu prodat třetí osobě, avšak nejméně za …….,- Kč. Kupní 

cenu získanou prodejem Zástavy je povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na jeho Pohledávku, 

a to nejpozději do … dnů od jejího přijetí od kupujícího. Prodá-li Zástavu na splátky, je 

povinen hradit Zástavnímu věřiteli každou splátku nejpozději do … dnů ode dne jejího přijetí 

ze strany kupujícího. 

4. Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem řádného uhrazení Pohledávky Zástavnímu 

věřiteli anebo dnem poskytnutí kupní ceny Zástavnímu věřiteli v souladu s ustanovením 

odstavce 3 tohoto článku za předpokladu, že její výše dosáhne alespoň výše Pohledávky 

včetně případného příslušenství. plynoucího ze smlouvy o půjčce specifikované v ustanovení 

článku I odstavci 2 této smlouvy. Dnem řádného uhrazení závazku ze strany Dlužníka je 

Zástavní věřitel povinen odevzdat zpět Zástavci nejpozději ve lhůtě 7 dnů ověřenou kopii 

kupní smlouvy. 

 



 

Článek III.: Ostatní ujednání 

1. Zástavní věřitel i Zástavce se zavazují nesdělovat obsah této smlouvy, jakož i 

informace navzájem poskytnuté za účelem řádného splnění jejího předmětu, v žádné formě 

třetím osobám, zejména dlužníkovi Pohledávky, a rovněž tak se zavazují nezneužít těchto 

informací pro získání jakýchkoli neoprávněných výhod nebo poškození dobrého jména 

Zástavního věřitele a Zástavce. Dojde-li k porušení těchto povinností, zavazují se nahradit 

poškozené straně takto vzniklou škodu.  

2.  Zástavce se zavazuje oznámit Zástavnímu věřiteli, že dlužník Pohledávky začal 

poskytovat z jejího titulu plnění anebo ji uhradil v celé výši či ve výši dohodnuté mezi 

dlužníkem Pohledávky a Zástavcem, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy začal dlužník 

Pohledávky Zástavci plnit anebo poskytl plnění v celé nebo dohodnuté výši.  

3.  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí 

příslušnými ustanoveními ObčZ. 

4. Veškerá ustanovení této smlouvy lze měnit po dohodě Zástavního věřitele a Zástavce 

pouze písemnou formou. 

 

Článek IV.: Podpisy smluvních stran 

1.  Zástavní věřitel i Zástavce prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že tato byla 

ujednána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

2.  Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech o ….. stranách textu 

na samostatných listech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží Zástavní věřitel i Zástavce.  

3.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Zástavního věřitele a 

oprávněného zástupce Zástavce. 

 

 

Dne …………………… 

 

 

……………………….……………                                               ……………………………... 

                   postupitel                                                                                        postupník 

 

 



Příloha č. 3: Ručitelské prohlášení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručitel: Jan Svoboda 

adresa 

r.č. 

 

 

Věc:  Prohlášení ručitele 

 

 

Dle kupní smlouvy ze dne 1.1.2011, má Josef Novák, bytem………………….., r.č. 

……………, pohledávku u Karla Petřiny, bytem……………., r.č. ……………….., ve výši 

20 000 Kč (slovy dvacettisíc), splatnou nejpozději ke dni 1.1.2012. 

 

Já, Jan Svoboda, tímto prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že výše uvedenou pohledávku za 

Karla Petřinu, jeho věřiteli Josefu Novákovi, zaplatím, pokud tak on sám neučiní do data 

splatnosti předmětné pohledávky, tj. do 1.1.2012. 

 

 

V Ostravě dne 20.4.2011 

 

…………………………………….. 

Jan Svoboda   

 



Příloha č. 4: Výzva k zaplacení dluţné částky 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K ZAPLACENÍ DLUŢNÉ ČÁSTKY 

 

Jméno a příjmení dlužníka 

Adresa dlužníka 

 

V Ostravě, dne………….. 

 

Věc: Výzva k zaplacení dlužné částky 

 

 

Vážený pane, 

na základě kontroly účetních dokladů, bylo zjištěno, že jste dosud neuhradil částku ve 

výši…………. Kč za dodané zboží……………………………………. Tato částka Vám byla 

účtována fakturou č. ..…..., vystavenou dne ………………… s datem splatnosti……………, 

znějící na částku …………. Kč. 

 

 

Tímto Vás vyzývám k zaplacení dlužné částky ve výši ………….. Kč na účet č. 

………………………, vedený u ……………………. banky a.s., a to nejpozději do 

……………. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

 

 

Pokud nebude dlužná částka ve stanoveném termínu uhrazena, budeme nuceni 

vymáhat oprávněný nárok soudní cestou, čímž Vám vzniknou další náklady, včetně soudních 

poplatků. 

 

 

Dne…………………… 

…………………………..………… 

jednatel   

 

Příloha: Soupis nezaplacených faktur 

 



Příloha č. 5: Uznání závazku a dohoda o splátkách 

 

 

 

UZNÁNÍ ZÁVAZKU (dle obchodního zákoníku) 

 

 

Na základě smlouvy …………..…….. ze dne ……………… uzavřené mezi 

společností ALFA, s.r.o., se sídlem ……………….…….., IČ …………….., a naší 

společností BETA, s.r.o., se sídlem…………..…………., IČ ……….………., nám byla řádně 

provedena dodávka ……………..……. a následně fakturována fakturou č. …..…… v celkové 

částce ………..… Kč (slovy: ……….……..……….. korun českých). Faktura byla splatná 

dne ………………. a naše společnost tuto částku do současnosti nezaplatila.  

 

 

Naše firma tímto uznává uvedený závazek co do důvodu i výše a zavazujeme se jej 

zaplatit nejpozději do ………………….. v souladu s přiloženým splátkovým kalendářem. 

 

 

V ………………. dne ……………….. 

………………………………. 

jednatel společnosti BETA, s.r.o. 

 

 

 

SMLOUVA O SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI 
 

Oprávněný 

a 

Povinný 

uzavřeli tuto smlouvu o splátkovém kalendáři: 

 

 

I. 

Povinný prohlašuje, že dnešního dne oprávněnému vystavil uznání závazku na částku 

……………. Kč. Oprávněný s uvedeným souhlasí. 

 

II. 

Povinný a oprávněný se dohodli na splátkovém kalendáři následujícím způsobem: 

Povinný uhradí svůj dluh vůči oprávněnému ve výši …………… Kč, slovy 

…………………. v ………… (počet měsíců) měsíčních splátkách po ……………. Kč, 

splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce počínaje kalendářním měsícem následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém byla podepsána tato smlouva a to vše u každé jednotlivé 

splátky pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky. 

V případě, že se dostane povinný do prodlení je dále povinen zaplatit oprávněnému 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den z dlužné částky ode dne prodlení až do 

zaplacení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou 

okolnostem. 

Povinný se zavazuje splátky uvedené výše uhradit oprávněnému na účet č. …………. 

 



 

III. 

Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty 

v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě 

strany p. Josefa Nového, bytem…………………………. 

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu 

k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě 

písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude 

rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného 

odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. 

 

IV. 

Tato smlouva může být měněna pouze dohodou oprávněného a povinného a to 

písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, 

vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

V …………………… dne ………………… 

 

 

……………………….……………                                               ……………………………... 

                   oprávněný                                                                                      povinný 

 

 



Příloha č. 6: Smlouva o postoupení pohledávek 

 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 

uzavřená mezi 

Postupitel: ……………………………………….., (dále jen „postupitel“) 

a 

Postupník: ……………………………………….., (dále jen „postupník“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne ………… podle ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku 

ve znění zákona č. 509/1991 Sb., smlouvu o postoupení pohledávek. 

I. 

Postupitel touto smlouvou postupuje potupníkovi své pohledávky vůči dlužníkovi 

………………………………. v celkové výši ………………. Kč. 

Specifikace postoupených pohledávek je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

II. 
Postupitel postupuje ve smyslu § 524 odstavce 1 občanského zákoníku pohledávky 

specifikované v článku I. Této smlouvy potupníkovi a postupník tyto pohledávky přijímá. 

Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávek nebrání okolnosti uvedené v ustanovení § 

525 občanského zákoníku. 

III. 

1. Postoupení pohledávek podle čl. 1 oznámí postupitel dlužníkovi písemnou formou. 

2. Dopis podle odstavce 1 tohoto článku podepíše a zajistí jejich odeslání postupitel 

současně s podpisem této smlouvy. 

IV. 

Postupitel před podpisem této smlouvy předal postupníkovi všechny doklady a poskytl 

všechny informace, které se postoupených pohledávek týkají. Případně dodatečné doklady a 

informace je postupitel povinen předat či poskytnout postupníkovi bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. 

V. 

Finanční zajištění smlouvy: 

Obě smluvní strany se dohodly, že postupník uhradí postupiteli postoupené pohledávky ve 

výši ………….. Kč. Úhrada postoupených pohledávek bude provedena bankovním převodem 

do …………….. 

VI. 

Obdrží-li postupitel od dlužník a po podpisu této smlouvy jakékoliv plnění týkajících se 

postoupených pohledávek, je postupitel povinen o přijetí tohoto plnění neprodleně informovat 

písemně postupníka a přijaté plnění převést bez zbytečného odkladu na jeho účet. 

VII. 

Záležitosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

případně obchodního zákoníku. 

Případné změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu jinak jsou neplatné. 

Smlouva je sepsána ve svou vyhotoveních a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 

 

Dne …………………… 

 

……………………….……………                                               ……………………………... 

                 postupitel                                                                                          postupník 

 

Příloha: Seznam postoupených pohledávek 



Příloha č. 7: Dohoda o sráţkách ze mzdy 

 

 

 

 

 

 

Účastníci: Jan Svoboda 
adresa 

r.č. 

 

Josef Novák 
adresa 

r.č. 

 

Věc:  Dohoda o sráţkách ze mzdy 

 

Článek I. 

Dne 8.2.2010 byla mezi účastníky Janem Svobodou, jako věřitelem, a Josefem 

Novákem, jako dlužníkem, uzavřena smlouva o půjčce na částku 60 000 Kč, ve které se Josef 

Novák zavázal vrátit Janu Svobodovi půjčenou částku nejpozději do 20.3.2011, což však 

nesplnil. 

 

Článek II. 

Tímto se Josef Novák zavazuje splnit shora uvedenou dlužnou částku Janu Svobodovi 

formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000 Kč, provedených srážkami ze mzdy. 

Plátcem mzdy je jeho zaměstnavatel, společnost BETA, s.r.o. se sídlem …………………….., 

IČ …………….. Zároveň souhlasí, aby mu zaměstnavatel prováděl pravidelné měsíční srážky 

ze mzdy ve výši 3 500 Kč ve prospěch účtu věřitele, č. ……………… a to po dobu 20 

měsíců, počínaje květnem tohoto roku. 

Josef Novák prohlašuje, že jeho hrubá měsíční mzda činí 25 000 Kč, a že jiné dlužné 

závazky nemá. 

 

Článek III. 

Jan Svoboda takto navržený způsob k uspokojení pohledávky Josefem Novákem 

přijímá. 

 

Článek IV. 

Josef Novák se zavazuje, že tuto dohodu postoupí zaměstnavateli do sedmi dnů od 

data jejího podpisu oběma stranami. 

 

 

V ………………………… dne …………….. 

 

 

……………………….……………                                               ……………………………... 

                 Jan Svoboda                                                                                 Josef Novák 

 

 

 



Příloha č. 8: Účtový rozvrh 

 

Vzorový účtový rozvrh 

 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

 
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 – Zřizovací výdaje 

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 – Software 

014 – Ocenitelná práva 

015 - Goodwill 

019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 – Stavby            

022 – Samostatné movité věci a soubory  movitých 

věcí 

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 – Základní stádo, tažná zvířata 

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 – Pozemky 

032 – Umělecká díla a sbírky 

 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

 
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

053 - Poskytnuté  zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 

062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

063 –Ostatní cenné papíry a podíly 

065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 

067 – Ostatní půjčky 

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu  

a vývoje 

073 – Oprávky k softwaru 

074 – Oprávky k ocenitelným právům 

075 – Oprávky ke goodwillu 

079 – Oprávky k jinému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

 
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

081 – Oprávky ke stavbám 

082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a 

souborům  movitých věcí 

085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 

086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům 

089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

 

09 – Opravné poloţky k dlouhodobému majetku 

091 – Opravná položka k dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

093 – Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému nehmotnému majetku 

094 – Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému hmotnému majetku 

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na 

dlouhodobý majetek 

096 – Opravná položka k dlouhodobému 

finančnímu majetku 

097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 

majetku 

 

 

Účtová třída 1 – Zásoby 

 
11 – Materiál  

111 – Pořízení materiálu 

112 -  Materiál na skladě 

119 – Materiál na cestě 

 

12 – Zásoby vlastní výroby 

121– Nedokončená výroba 

122 – Polotovary vlastní výroby 

123 – Výrobky 

124 – Zvířata 

 

13 – Zboţí 

131 – Pořízení zboží 

132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

139 – Zboží na cestě 



15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

151 – Poskytnuté zálohy na materiál 

152 – Poskytnuté zálohy na zvířata 

153 - Poskytnuté zálohy na zboží 

 

19 – Opravné poloţky k zásobám 

191 – Opravná položka k materiálu 

192 – Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 – Opravná položka k polotovarům vlastní 

výroby 

194 – Opravná položka k výrobkům 

195 – Opravná položka ke zvířatům 

196 – Opravná položka ke zboží 

197 – Opravná položka k zálohám na materiál 

198 – Opravná položka k zálohám na zboží 

199 – Opravná položka k zálohám na zvířata 

 

 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé bankovní úvěry 

 
21 – Peníze 

211 – Pokladna 

213 – Ceniny 

 

22 – Účty v bankách 

221 – Bankovní účty  

 

23 – Krátkodobé bankovní úvěry 

231 – Krátkodobé bankovní úvěry 

232 – Eskontní úvěry 

 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 

249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

 

25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a 

pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

251 – Registrované majetkové cenné papíry k 

obchodování 

252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

253 – Registrované dluhové cenné papíry 

k obchodování 

254 – Směnky k inkasu 

255 – Vlastní dluhopisy 

256 – Dluhové cenné papíry se splatností do 

jednoho roku držené do splatnosti 

257 - Ostatní cenné papíry k obchodování 

259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku 

 

26 – Převody mezi finančními účty 
261 – Peníze na cestě 

 

29 – Opravné poloţky ke krátkodobému 

finančnímu  majetku 

291 – Opravná položka ke krátkodobému 

finančnímu majetku 

 

 

 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 

 

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů  

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 

314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a 

krátkodobé 

315 – Ostatní pohledávky 

 

32 – Závazky (krátkodobé) 
321 – Závazky z obchodních vztahů 

322 – Směnky k úhradě 

324 – Přijaté provozní zálohy  

325 – Ostatní závazky 

 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 – Zaměstnanci 

333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

336 – Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 

 

34 – Zúčtování daní a dotací 

341 – Daň z příjmů 

342 – Ostatní přímé daně 

343 – Daň z přidané hodnoty 

345 – Ostatní daně a poplatky 

346 – Dotace ze státního rozpočtu 

347 – Ostatní dotace 

 

35 – Pohledávky za společníky, za účastníky 

sdruţení a za členy druţstva 

351 – Pohledávky – ovládající a řídící osoba 

352 – Pohledávky – podstatný vliv  

353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy 

družstva 

358 – Pohledávky k účastníkům sdružení 

 

36 – Závazky ke společníkům, účastníkům 

sdruţení a ke členům druţstva 

361 – Závazky – ovládající a řídící osoba 

362 – Závazky – podstatný vliv 

364 – Závazky ke společníkům při rozdělování 

zisku 

365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům 

družstva 

366 – Závazky ke společníkům a členům družstva 

ze závislé činnosti 

367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů 

368 – Závazky k účastníkům sdružení 

 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

371 – Pohledávky z prodeje podniku 

372 - Závazky z koupě podniku 

373 – Pohledávky a závazky z pevných 

termínových operací 

374 – Pohledávky z pronájmu 



375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

376 - Nakoupené opce 

377 – Prodané opce 

378 – Jiné pohledávky 

379 – Jiné závazky 

 

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

381 – Náklady příštích období 

382 – Komplexní náklady příštích období 

383 – Výdaje příštích období 

384 – Výnosy příštích období 

385 – Příjmy příštích období 

388 – Dohadné účty aktivní 

389 – Dohadné účty pasivní 

 

39 – Opravná poloţka k zúčtovacím vztahům a 

vnitřní zúčtování 

391 – Opravná položka k pohledávkám 

395 – Vnitřní zúčtování 

398 – Spojovací účet při sdružení 

 

 

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé 

závazky 

 
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 – Základní kapitál  

412 – Emisní ážio  

413 – Ostatní kapitálové fondy 

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

419 - Změny základního kapitálu 

 

42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 

421 – Zákonný rezervní fond 

422 – Nedělitelný fond 

423 – Statutární fondy 

427 – Ostatní fondy 

428 – Nerozdělený zisk minulých let 

429 – Neuhrazená ztráta minulých let 

 

43 – Výsledek hospodaření 

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

 

45 – Rezervy 

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

453 – Rezerva na daň z příjmů 

459 – Ostatní rezervy 

 

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry  

461 – Bankovní úvěry 

 

47 – Dlouhodobé závazky 

471 – Dlouhodobé závazky  - ovládající a řídící 

osoba 

472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv 

473 – Emitované dluhopisy 

474 – Závazky z pronájmu 

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy 

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 – Jiné dlouhodobé závazky 

 

48 - Odloţený daňový závazek a pohledávka 

481- Odložený daňový závazek a pohledávka 

 

49 – Individuální podnikatel 

491 – Účet individuálního podnikatele 

 

 

Účtová třída 5 - Náklady 

 

50 - Spotřebované nákupy 

501 - Spotřeba materiálu 

502 - Spotřeba energie 

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek 

504 - Prodané zboží 

 

51 -  Sluţby 
511 - Opravy a udržování 

512 - Cestovné 

513 - Náklady na reprezentaci 

518 - Ostatní služby 

 

52 - Osobní náklady 
521 - Mzdové náklady 

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé 

činnosti 

523 - Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

524 - Zákonné sociální pojištění 

525 - Ostatní sociální pojištění 

526 - Sociální náklady individuálního podnikatele 

527 - Zákonné sociální náklady 

528 - Ostatní sociální náklady 

 

53 - Daně a poplatky 
531 - Daň silniční 

532 - Daň z nemovitostí 

538 - Ostatní daně a poplatky 

 

54 - Jiné provozní náklady 
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

542 - Prodaný materiál 

543 - Dary 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

545 - Ostatní pokuty a penále 

546 - Odpis pohledávky 

548 - Ostatní provozní náklady 

549 - Manka a škody z provozní činnosti 

 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích 

období a opravné poloţky provozních nákladů 
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 



552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních 

právních předpisů 

554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů 

příštích období 

557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu 

k nabytému majetku 

558 – Tvorba zúčtování  zákonných opravných 

položek v provozní činnosti 

559 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

v provozní činnosti 

 

56 - Finanční náklady 
561 - Prodané cenné papíry a podíly 

562 - Úroky 

563 - Kursové ztráty 

564 - Náklady z přecenění cenných papírů 

566 - Náklady z finančního majetku 

567 - Náklady z derivátových operací 

568 - Ostatní finanční náklady 

569 - Manka a škody na finančním majetku 

 

57 - Rezervy a opravné poloţky finančních 

nákladů 

574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv 

579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve 

finanční činnosti 

 

58 - Mimořádné náklady 
581 - Náklady na změnu metody 

582 - Škody 

584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 

588 - Ostatní mimořádné náklady 

589 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

v mimořádné činnosti 

 

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na 

daň z příjmů 
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 

592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 

593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 

594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - 

odložená 

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 

596 - Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

597 - Převod provozních nákladů 

598 - Převod finančních nákladů 

 

 

Účtová třída 6 - Výnosy 

 

60 - Trţby za vlastní výkony a zboţí 
601 - Tržby za vlastní výrobky 

602 - Tržby z prodeje služeb 

604 - Tržby za zboží 

 

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti 
611 - Změna stavu nedokončené výroby 

612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

613 - Změna stavu výrobků 

614 - Změna stavu zvířat 

 

62 - Aktivace 
621 - Aktivace materiálu a zboží 

622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

 

64 - Jiné provozní výnosy 
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

642 - Tržby z prodeje materiálu 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek 

648 - Ostatní provozní výnosy 

 

66 - Finanční výnosy  
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 - Úroky 

663 - Kursové zisky 

664 - Výnosy z přecenění cenných papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

667 - Výnosy z derivátových operací 

668 - Ostatní finanční výnosy 

 

68 - Mimořádné výnosy 
681 - Výnosy ze změny metody 

688 - Ostatní mimořádné výnosy 

 

69 - Převodové účty 

697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 

 

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 

 

70   - Účty rozvaţné 
701 - Počáteční účet rozvažný 

702 - Konečný účet rozvažný 

 

71 – Účet zisků a ztrát 
710 - Účet zisků a ztrát 

 

75 aţ 79 - Podrozvahové účty 

75x – Majetek v úschově 

76x – Podrozvahová aktiva 

77x – Podrozvahová pasiva 

78x – Technické účty 

 

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví 

 

 



 


