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1 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 
A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

1.1 CHARAKTERISTIKA KRÁTKODOBÉHO  
FINANČNÍHO MAJETKU

Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností, tj. pohotovostí k rychlému 
disponování s tímto majetkem. Jde zejména o peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, peníze 
na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, které má účetní jednotka v úmyslu držet 
kratší dobu než jeden rok. 

Pro krátkodobý finanční majetek je vymezena 2. účtová třída, která obsahuje rozvahové účty, 
které mohou být jak aktivní, tak pasivní. 

	aktivní účty (účtová skupina 21, 22, 25)
Patří sem například:
a)  účty peněžních prostředků a cenin, tzn. 211 – Pokladna, 213 – Ceniny a 221 – Bankovní 

účty (běžné účty, termínované vklady s výpovědní lhůtou do jednoho roku), 
b)  účty pro zachycení cenných papírů, jejichž společným znakem je předpoklad, že budou 

v držení krátkodobě, tj. do jednoho roku, nebo že smluvená splatnost je do jednoho roku. 
Jde mj. o účty 251 – Majetkové CP k obchodování, 253 – Dluhové CP k obchodování, 256 
– Dluhové CP držené do splatnosti.

	pasivní účty (účtová skupina 23 a 24)
Patří sem účty, které zobrazují dluhy k úvěrovým institucím (k bankám nebo k jiným osobám 
– právnickým, fyzickým) se splatností jeden rok a kratší. Jde mimo jiné o tyto účty:
231 – Krátkodobé úvěry – zachycují se zde dluhy poskytnuté bankou na dobu kratší než 

jeden rok. 
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – účtují se zde krátkodobé zápůjčky 

od nebankovních subjektů, například jsou zde účtovány zápůjčky od fyzických osob.

Specifickým účtem je účet 261 – Peníze na cestě.  
Tento účet se používá při převodech mezi jednotlivými bankovními účty, popř. mezi běžným 
a úvěrovým účtem nebo mezi účty peněžních prostředků a pokladnou. 
Důvodem je existence dvou různých dokladů o peněžních transakcích souvisejících  
s výše uvedenými účetními případy:

– převody mezi pokladnou a bankou ... pokladní doklad, výpis z běžného účtu
– převody mezi firemními účty ... bankovní výpis z prvního účtu, bankovní výpis z druhého účtu
– splátka úvěru ... výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu

Na konci období se musí provést inventarizace účtu Peníze na cestě. Ve většině případů je 
zůstatek nula, ale ve výjimečných případech může tento účet vykazovat zůstatek. Je to 
například v situaci, kdy na konci roku jsou odvedené peníze z pokladny do banky, ale banka 
nestihne tuto operaci provést a peníze připíše na účet až začátkem ledna.

Poznámka: 
Účet 261 – Peníze na cestě se v rozvaze uvádí vždy na straně aktiv, a to bez ohledu na to, na které straně 
vykazuje případný zůstatek. Pokud by zůstatek byl na straně Dal, vykazuje se v rozvaze s mínusem.

1.1  Charakteristika krátkodobého finančního m
ajetku
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1.2 OCEŇOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO  
FINANČNÍHO MAJETKU

Peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě, která je obvykle na penězích 
a ceninách přímo uvedena.  
Veškeré cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací 
ceny cenného papíru jsou i vedlejší náklady s pořízením související, např. poplatky a provize 
makléřům, odměna poradcům. 

1.3 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ
Na účtu 211 – Pokladna se účtuje o stavu a pohybu peněz v hotovosti (tuzemské měny i cizích měn)  
nebo jejich ekvivalentů (například poukázky na odběr zboží, služeb). I když dnes převažují 
spíše bezhotovostní transakce, platby v hotovosti jsou v podnicích stále využívány, a to zejména 
na drobné nákupy nebo na výplaty záloh. U podniků, které se zabývají maloobchodem, jsou 
platby v hotovosti stále významné. 
Účtování o přírůstcích a úbytcích peněz na tomto účtu bylo vysvětleno v publikaci Základy 
účetnictví a daňová evidence.

Ú
LO

H
A

   Opakování účtování na účtu Pokladna

Pan Miroslav podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, a to v oblasti pořádání 
jazykových kurzů a odborných seminářů. Podnikatel je plátcem DPH. 
Pro zaúčtování předložil příjmové a výdajové pokladní doklady (P/1 – P/3; V/1 – V/5)
Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

P/1 Tržba za jazykové kurzy – cena bez daně 30 000,–

                                     – DPH 21 %   6 300,–

V/1 Nákup materiálu za hotové (převzat na sklad)   6 000,–

P/2 Osobní vklad podnikatele do pokladny 15 000,–

V/2 Výplata mezd zaměstnancům 28 000,–

V/3 Zaplaceno za ubytování na pracovní cestě (neplátci)  1 500,–

V/4 Zaplaceno za nájem školicích prostor – cena bez daně 10 000,–

                                                         – DPH 21 %     2 100,–

P/3 Tržba za seminář „Novinky v účetnictví“ – cena bez daně 11 000,–

                                                              – DPH 21 %   2 310,–

V/5 Převod peněz z pokladny na BÚ (dosud není výpis z účtu)   8 000,–

Poznámka:
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti určuje, že maximální částka platby provedené v hotovosti 
činí 270 000 Kč. Platby nad tento limit je nutné realizovat bezhotovostně, zákon dokonce nedovoluje přijmout 
v hotovosti částku, která překračuje tuto hranici. Výjimkou jsou například platby daní, poplatků, cla. 

@
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1.3.1 Inventarizační rozdíly v pokladně
Na konci období se musí zjistit skutečný stav peněz v pokladně (fyzickou inventurou), který se 
zaznamená například do výčetky platidel. Zjištěná částka se porovná se zůstatkem v pokladní 
knize, příp. se stavem na účtu 211 – Pokladna. 
Případný inventarizační rozdíl (schodek nebo přebytek) se účtuje podle vnitřního účetního 
dokladu, protože nedochází k pohybu peněz. Rozdíl se zaúčtuje tak, aby účetní stav odpovídal 
zjištěnému skutečnému stavu. Inventarizační rozdíly v pokladně se účtují na účty finančních 
nákladů (účet 569) nebo finančních výnosů (účet 668). 

Obdobně jako manko v pokladně se účtuje škoda způsobená krádeží. 

V případě, že účetní jednotka bude mít potvrzení od policie, že se jedná o zcizení neznámým pachatelem, 
potom lze škodu považovat v roce obdržení písemného potvrzení od policie za daňově uznatelný náklad.

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Ve firmě došlo ke krádeži peněz v pokladně, bylo odcizeno 12 000 Kč. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
VÚD – chybějící peníze v pokladně v důsledku krádeže 12 000 Kč 569 211                

V případě, že by účetní jednotka byla proti této krádeži pojištěna a byly splněny všechny podmínky 
pojistné smlouvy, potom by se nárok na náhradu od pojišťovny zaúčtoval jako pohledávka na účtu 
378 – Ostatní pohledávky se souvztažným zápisem na účtu 668 – Ostatní finanční výnosy.

1.3.2 Zálohy poskytnuté zaměstnancům na pracovní cestu 
V případě pracovní cesty zaměstnavatel má možnost zaměstnanci poskytnout zálohu, jejíž výše 
by měla odpovídat podmínkám pracovní cesty, tj. především délce pracovní cesty, určenému 
dopravnímu prostředku, ubytování apod.
Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty se do doby jejich vyúčtování považují za  
pohledávky a účtují se na stranu MD účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci. 
Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit všechny doklady potřebné 
k vyúčtování a případně vrátit nevyúčtované peníze. Vyúčtování se účtuje do nákladů na účet 
512 – Cestovné a souvztažně na stranu Dal účtu 335.

&
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P
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   Příklad

Zaměstnavatel vyslal zaměstnance na služební cestu. Před uskutečněním služební 
cesty zaplatil hotově zaměstnanci zálohu ve výši 2 500 Kč.

Po ukončení služební cesty zaměstnanec předložil vyúčtování cestovních náhrad 
(jízdné, ubytování), a to v celkové výši 2 900 Kč. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Vyplacena záloha na služební cestu 2 500 Kč 335 211
2. Vyúčtování služební cesty – předložen cestovní účet 2 900 Kč 512 335
3. V hotovosti doplacen rozdíl zaměstnanci 400 Kč 335 211

V některých případech, například u „náhlých“ pracovních cest, může nastat situace, že 
zaměstnanci není poskytnuta záloha. Zákoník práce tuto možnost připouští, je však ale nutné, 
aby zaměstnanec s tímto postupem souhlasil. V takovém případě by se výplata cestovného 
účtovala přímo do nákladů na účet 512 – Cestovné se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 
211 – Pokladna. 

Poznámka: 
Další možností by bylo zaúčtovat tyto cestovní náhrady do nákladů se souvztažným zápisem na stranu 
Dal účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Doplatek by se potom zaznamenal jako snížení 
dluhu na stranu MD tohoto účtu, a to souvztažně se zápisem na stranu Dal účtu 211 – Pokladna.

1.3.3 Zálohy poskytnuté zaměstnancům na drobné nákupy

Účetní jednotky mohou poskytovat zaměstnancům v odůvodněných případech také zálohy 
na drobné nákupy, a to: 

a) v předpokládané výši výdajů jako zálohy jednorázové, které musí být vyúčtovány 
po uskutečnění nákupu, nebo

b) ve výši odpovídající předpokládané měsíční potřebě jako zálohy stálé, které zpravidla 
musí být vyúčtovány začátkem následujícího měsíce. 

Tyto zálohy na drobná vydání se účtují obdobně jako zálohy poskytnuté zaměstnancům 
na pracovní cesty. 

Poskytnutí takovéto zálohy vyžaduje uzavření dohody o hmotné odpovědnosti 
a ve vnitropodnikové směrnici určení pravidel pro její poskytování, například v jaké maximální 
výši lze poskytnout zálohu zaměstnanci apod.

P
Ř

ÍK
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D

   Příklad

Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci zálohu na nákup kancelářských potřeb ve výši 
2 000 Kč. Zaměstnanec předložil vyúčtování (nákup pořadačů, kancelářského papíru 
apod.) ve výši 1 800 Kč.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Vyplacena záloha na nákup kancelářských potřeb    2 000 Kč 335 211
2. Vyúčtování zálohy – předložen doklad o nákupu 1 800 Kč 501 335
3. Zaměstnanec vrátil přeplatek do pokladny 200 Kč 211 335

&

&
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   Úloha 1.1

Pan Jiří uskutečnil pracovní cestu z Brna 
do Ostravy. Z Brna vyjel 14. 4. v 5.45 hodin 
a služební cestu ukončil 15. 4. příjezdem zpět 
do Brna ve 21.00 hodin. Za MHD v Ostravě zaplatil 
30 Kč. Za ubytování v hotelu uhradil 800 Kč.
Pan Jiří obdržel od zaměstnavatele zálohu 
na pracovní cestu ve výši 2 000 Kč. 

Úkol č. 1: Vypočítejte cestovní náhrady, jestliže 
pan Jiří jako dopravní prostředek použil:

1. vlak – za jízdenky zaplatil celkem 320 Kč

2. soukromý osobní automobil (se souhlasem 
zaměstnavatele) – na cestě Brno – Ostrava – 
Brno ujel celkem 400 km; za každý ujetý km 
náleží zaměstnanci náhrada za opotřebení 
vozidla 4,70 Kč a náhrada za spotřebované 
pohonné hmoty činí 2,80 Kč za 1 km (průměrná 
spotřeba dle technického průkazu je 7 litrů 
na 100 km, cena za jeden litr benzínu je 40 Kč)

Druh cestovní náhrady Dopravní prostředek 
– vlak

Dopravní prostředek 
– soukromé auto

Jízdné, resp. náhrada za použití auta

MHD 30,– 30,–

Ubytování 800,– 800,–

Stravné (při pracovní cestě delší než  
18 hodin činí stravné 243 Kč za 1 den) 486,– 486,–

Celkem

Úkol č. 2: Zaúčtujte všechny účetní případy související s pracovní cestou pana Jiřího, 
a to opět ve variantě, že jel vlakem, resp. použil soukromý osobní automobil.

Doklad Obsah účetního případu Kč MD Dal

VPD Zaplacena záloha na služební cestu 2 000,–

VÚD Vyúčtování pracovní cesty 
– cestovní náhrady při jízdě vlakem

PPD / VPD Přeplatek / Doplatek

VPD Zaplacena záloha na služební cestu 2 000,–

VÚD Vyúčtování pracovní cesty 
– cestovní náhrady při použití soukr. auta

PPD / VPD Přeplatek / Doplatek

@
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1.3.4 Valutová pokladna 
Peněžní prostředky v cizí měně může mít účetní jednotka v hotovosti, potom tyto peníze 
označujeme jako valuty a při hospodaření s nimi mluvíme o valutové pokladně, nebo 
na bankovním účtu, potom mluvíme o devizách (účtování na devizovém účtu).

Pokud má účetní jednotka valutovou pokladnu, je účtování shodné s účtováním korunové 
pokladny, peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně. 
Poznámka: Analytická evidence musí být vedená samostatně podle jednotlivých měn.

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad na evidenci valutové pokladny

Datum Doklad Text Příjem Výdaj Zůstatek
EUR Kč EUR Kč EUR Kč

1.1.2022 -
Poč. zůstatek
– kurz 24,86 1 000 24 860

9.1.2022 VPD 1 Nákup zboží
– kurz 24,41 400 9 764   600 15 096

4.2.2022 PPD 1 Tržby za zboží
– kurz 24,36 800 19 488 1 400 34 584

Pro přepočet cizí měny na českou měnu může účetní jednotka používat:
	denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB)
	pevných kurzů stanovených k určitému datu po vymezené období (např. stanovených 

k prvému dni roku nebo pololetí, čtvrtletí, měsíce). Pevný kurz může účetní jednotka 
měnit také v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášené devalvace nebo 
revalvace české koruny musí být změněn vždy

	kurz, za který byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány (tento kurz lze použít 
v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu)

Nákup valut do pokladny výběrem z bankovního účtu 
Nákup valut do pokladny při výběru z banky bude přepočten podle kurzu účetní jednotky 
platného v den vzniku účetního případu. Peněžní ústav ale prodává účetní jednotce valuty 
ve svém kurzu, a  tak zde vzniká kurzový rozdíl, který ovlivňuje buď náklady (účet 563 – 
Kurzové ztráty), nebo výnosy (účet 663 – Kurzové zisky). 

P
Ř

ÍK
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D

   Příklad

10. května nákup valut (1 000 EUR) od banky – kurz banky 24,40 Kč / 1 EUR. Účetní 
jednotka účtuje dle vnitropodnikové směrnice dle denního kurzu ČNB, který dne 
10. května byl 24,22 Kč / 1 EUR.

Účtování:	 	 Md	 Dal
1. Zaplaceno z běžného účtu (výpis) 24 400 Kč 261 221
2. Příjem do valutové pokladny 24 220 Kč 211.200 261
3. Kurzový rozdíl 180 Kč 563 261
P. S. Pokud by účetní jednotka platila za výměnu valut ještě poplatek bance, zaúčtuje se 568 / 221.

&
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Kurzové rozdíly na konci účetního období
Hodnotu valut na konci období je nutné přepočítat kurzem ČNB k 31. 12. a porovnat s hodnotou 
v účetnictví. Vzniklé kurzové rozdíly ovlivňují výsledek hospodaření, tzn. účtují se buď 
na nákladový účet 563 – Kurzové ztráty, nebo na výnosový účet 663 – Kurzové zisky.

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. ve valutové pokladně 1 000 EUR. V účetnictví je 
na účtu 211.200 – Valutová pokladna zůstatek 25 500 Kč. 
Kurz ČNB k 31. 12. je: a) 24,86 Kč; b) 25,90 Kč

Řešení:
ad	a)	kurz	24,86	Kč
Skutečný stav valut se musí přepočítat podle kurzu ČNB k 31. 12.,  
tj. 1000 EUR * 24,86 = 24 860 Kč
Tato hodnota se porovná s účetním stavem (účet 211.200) a vzniklý rozdíl sníží stav 
valutové pokladny, proto se jedná o kurzovou ztrátu.
Účtování 31. 12. – kurzový rozdíl … ztráta 640 Kč 563 / 211.200

ad	b)	kurz	25,90	Kč
Skutečný stav valut podle kurzu 25,90 Kč činí 25 900 Kč. Vypočtená částka se opět 
porovná se stavem účetním (25 500 Kč) a vzniklý rozdíl ve výši 400 Kč zvýší stav valutové 
pokladny, proto se jedná o kurzový zisk. 
Účtování 31. 12. – kurzový rozdíl … zisk 400 Kč 211.200 / 663

Ú
LO

H
A

   Úloha 1.2

Na konci účetního období byl stav ve valutové pokladně 2 000 EUR v účetní hodnotě 
51 200 Kč. Kurz ČNB 31. 12. činí 24,50 Kč. Vypočítejte kurzový rozdíl a zaúčtujte ho. 
Skutečný stav valut dle kurzu ČNB    ............. Kč
Účetní stav valut      ............. Kč
Kurzový rozdíl (kurzový zisk / kurzová ztráta)  ............. Kč

Doklad Obsah účetního případu Kč MD Dal

Výplata valut na zahraniční služební cesty

U zahraniční služební cesty má zaměstnavatel povinnost poskytnout zálohu v případě, že o ni 
zaměstnanec požádá.

Záloha bývá zaměstnanci poskytnuta zpravidla v hotovosti v cizí měně, tj. z valutové pokladny. 
Pro přepočet na českou měnu se použije kurz ČNB v den vyplacení zálohy. 

Pro určení korunové hodnoty vyúčtování zahraniční služební cesty se použije stejný kurz jako 
v den určení výše zálohy. 

Případný rozdíl (mezi zálohou a vyúčtováním) je možné provést v české i zahraniční měně, 
a to dle vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

&
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   Příklad

Zaměstnanec byl vyslán na zahraniční pracovní cestu do Rakouska. Na tuto cestu 
mu byla poskytnuta záloha ve výši 200 EUR. V den určení výše zálohy byl kurz ČNB 
24,80 Kč/EUR. Po skončení zahraniční pracovní cesty vyúčtoval zaměstnanec cestovní 
náhrady ve výši 220 EUR.

Řešení:
Zaměstnanci vznikl nárok na doplatek, který zaměstnavatel vyplatil v české měně. 
Po přepočtu tohoto doplatku kurzem ČNB platným v den určení výše zálohy činí doplatek 
20 € * 24,80 = 496 Kč.
Účtování:	 	 	 MD	 Dal
1. Záloha na služební cestu 200 €    4 960 Kč 335 211.2
2. Vyúčtování služební cesty 220 €     5 456 Kč 512 335
3. Doplatek proveden v české měně    496  Kč 335 211.1

1.4 CENINY
Na účtu 213 – Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin před jejich vydáním do spotřeby. Jde zejména 
o poštovní známky, kolky, zakoupené stravenky, jízdenky všech druhů (např. na místní 
hromadnou dopravu), letenky, telefonní a ostatní karty (mají-li hodnotu, ze které bude moci 
být po vydání do užívání čerpáno). 

Za ceniny se nepovažují cenné papíry a bankovní platební karty.

V průběhu roku se na tomto účtu účtuje o přírůstcích a úbytcích cenin. Přírůstky cenin se účtují 
na stranu MD se souvztažným zápisem na účtu Dodavatelé, resp. Pokladna. Úbytek cenin se 
účtuje na stranu Dal se souvztažným zápisem na straně MD příslušného nákladového účtu. 

V některých případech lze zaúčtovat nákup cenin přímo do nákladů (tzn. že se neúčtuje přes 
účet 213 – Ceniny), jde zejména o drobné nákupy cenin, které byly okamžitě vydány do spotřeby 
(například nákup několika kusů poštovních známek). 

V souvislosti se zavedením elektronických dálničních známek se jejich nákup účtuje přímo 
do nákladů (popř. časově rozlišuje).

Ceniny se musí evidovat v knize cenin a na konci roku má podnikatel povinnost provést jejich  
inventarizaci.

Při inventarizaci musí být skutečný stav cenin doložen inventurním soupisem. Případné 
inventarizační rozdíly se účtují obdobně jako u peněz v pokladně, tj. do finančních nákladů, 
resp. finančních výnosů.

&
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   Opakování účtování cenin

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v oblasti cenin:

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

V1 Nákup 10 ks kolků po 500 Kč (nebyly vydány do spotřeby)   5 000,–

V2 Nákup dobíjecí karty do mobilního telefonu (vydána do užívání)      200,–

VÚD1 Výdej 2 ks kolků do spotřeby   1 000,–

F1 Nákup 2 ks letenek po 5 000 Kč (nebyly vydány do užívání) 10 000,–

V3 Nákup poštovních známek (byly spotřebovány)      150,–

VÚD2 Inventarizační rozdíl (účetní stav = 14 000 Kč, 
fyzická inventura = 2 letenky po 5 000 Kč a 7 kolků po 500 Kč)

UPOZORNĚNÍ
V praxi se někdy dělá chyba, že se nákup cenin účtuje přímo do nákladů, i když ceniny ještě 
nebyly spotřebovány. 

Účtování stravenek

Jako ceniny se účtují také zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování. Při 
účtování se musí vycházet také z daňových předpisů (ZDP stanoví částku, do které lze 
příspěvek zaměstnavatele zaúčtovat do daňových nákladů).

V případě že zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na stravování, potom až do výše 55 % 
hodnoty stravenky se jedná o daňově uznatelný náklad, který se účtuje na účet 527 – Zákonné 
sociální náklady. 

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům nad tento limit (tj. 55 % hodnoty stravenky), 
potom se tato částka zaúčtuje na účet 528 – Ostatní sociální náklady. Tento účet je daňově 
neuznatelný, tzn. účetní jednotka si tuto částku nemůže uplatnit jako položku, která snižuje 
základ daně z příjmů.

Rozdíl mezi hodnotou stravenky a příspěvkem od zaměstnavatele, který bude požadován 
po zaměstnanci, se zaúčtuje na stranu MD účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci.

Schéma účtování:

 321 – Dodavatelé       213 – Ceniny             527 – Zákonné sociální nákl.

528 – Ostatní sociální nákl.

335 – Pohledávky za zaměstnanci

@

!

faktura za stravenky
podíl hrazený zaměstnavatelem 

(daňový náklad)

podíl hrazený zaměstnavatelem 
nad rámec ZDP

předpis k úhradě 
zaměstnancům

1.4  Ceniny
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   Příklad 1 – celou hodnotu stravenek hradí zaměstnavatel

Zaměstnavatel nakoupil 20 ks stravenek po 150 Kč. Na tento nákup obdržel od doda-
vatele fakturu. 
Tyto stravenky poskytuje zaměstnanci. Celou hodnotu stravenek hradí zaměstnavatel, 
tj. po zaměstnanci nepožaduje žádnou úhradu.

Účtování:	 	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za nákup 20 ks stravenek po 150 Kč 3 000 Kč  213 321
2. Výdej stravenek zaměstnanci – 55 % (do limitu dle ZDP) 1 650 Kč 527 213
 – 45 % (nad limit dle ZDP) 1 350 Kč 528 213
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   Příklad 2 – příspěvek zaměstnavatele do limitu dle ZDP, zbytek hradí zaměstnanec

Zadání je obdobné jako v předchozím příkladě, tzn. nákup 20 ks stravenek po 150 Kč. 
Rozdíl je však v tom, že příspěvek zaměstnavatele na jednu stravenku bude činit 
50 % z hodnoty stravenky (tj.75 Kč) a zbývající část (také 75 Kč) bude požadována 
po zaměstnanci.

Účtování:	 	 	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za nákup 20 ks stravenek po 150 Kč 3 000 Kč  213 321
2. Výdej 20 ks stravenek  – příspěvek zaměstnavatele 1 500 Kč 527 213
                                           – požadováno po zaměstnanci  1 500 Kč 335 213
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   Příklad 3 – příspěvek zaměstnavatele nad limit, část stravenky hradí zaměstnanec

Opět bylo nakoupeno 20 ks stravenek po 150 Kč.
Příspěvek zaměstnavatele bude 100 Kč a po zaměstnanci bude požadováno 50 Kč.
Zaměstnanci bude požadovaná částka za stravenky sražena ze mzdy.

Účtování:	 	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za nákup 20 ks stravenek po 150 Kč   3 000 Kč  213 321
2. Výdej 20 ks stravenek

– příspěvek do limitu ... 82,50 Kč (55 % ze 150) * 20 ks 1 650 Kč 527 213
 – příspěvek nad limit ... 17,50 Kč (100 – 82,50) * 20 ks 350 Kč 528 213
 – předpis k úhradě zaměstnancům 50 Kč (150 – 100) * 20 ks 1 000 Kč 335 213
3. Srážka ze mzdy zaměstnanci  1 000 Kč 331 335

&
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   Úloha 1.3

Zaměstnavatel (společnost ZITA, s.r.o., není plátcem DPH) přispívá zaměstnancům 
na závodní stravování formou příspěvku na nákup stravenek. 
V prvním pololetí 2022 zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům stravenky v nominální 
hodnotě 100 Kč a na jejich úhradě se podílel částkou 50 Kč a zbývající částku (také 50 Kč) 
požadoval po zaměstnancích. 
Od července 2022 se zaměstnavatel rozhodl, že bude poskytovat stravenky v nominální 
hodnotě 150 Kč a na jejich úhradě se bude podílet částkou 100 Kč a po zaměstnancích bude 
požadovat zbývajících 50 Kč.

Úkol: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy související s nákupem a výdejem stravenek.

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAP – nákup 90 ks stravenek po 100 Kč 9 000,–

2. Výdej 80 ks stravenek 8 000,–

a) zaměstnavatel hradí 50 Kč na jednu stravenku

b) zbývající část je požadována po zaměstnancích

3. FAP – nákup 100 ks stravenek po 150 Kč 15 000,–

4. Výdej 100 ks stravenek zaměstnancům 15 000,–

a) daňově uznatelný náklad (55 %)

b) nedaňový náklad

c) požadováno po zaměstnanci (50 Kč)

Peněžitý příspěvek na stravování zaměstnancům (tzv. stravenkový paušál)
Od roku 2021 mohou firmy přispívat svým zaměstnancům na stravování nejenom 
prostřednictvím stravenek, ale také peněžitým příspěvkem. Daňový pohled je ve srovnání se 
stravenkami odlišný, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

Na straně zaměstnavatele je celý tento příspěvek pro firmu daňovým nákladem, ať už se firma 
rozhodne pro jakoukoliv jeho výši. V účetnictví se stravenkový paušál promítne na účtu 527 – 
Zákonné sociální náklady (se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 331 – Zaměstnanci). 

Poznámka: 
V případě, že by se firma rozhodla přispívat svým zaměstnancům vyšší částkou než je limit ve výši 70 % 
stravného při služební cestě 5 – 12 hodin (v roce 2022 částka 82,60 Kč), musela by organizace z tohoto 
nadlimitního příspěvku odvést zdravotní a sociální pojištění.

Na straně zaměstnance je stravenkový paušál osvobozen od daně z příjmů a pojistného 
„pouze“ do výše 70 % stravného při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v roce 
2022 se jedná o částku 82,60 Kč za odpracovanou směnu). Pokud by zaměstnavatel přispíval 
zaměstnancům vyšší částkou, zvyšoval by rozdíl mezi touto částkou a stanoveným limitem 
základy pro výpočet daně a pojistného (ZP, SP).

UPOZORNĚNÍ
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud organizace bude poskytovat zaměstnancům stravenkový 
paušál, je daňově nejvýhodnější výše příspěvku max. 82,60 Kč na jednu směnu.

@
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   Příklad

Zaměstnavatel se rozhodl poskytnout zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování (tzv. 
stravenkový paušál ve výši 80 Kč za každou odpracovanou směnu. V měsíci každý zaměstnanec 
odpracoval 20 pracovních směn, peněžitý příspěvek byl poskytnut 10 zaměstnancům. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Zúčtovací a výplatní listina – stravenkový paušál 16 000 Kč 527 331 
2. Výplata stravenkového paušálu (společně se mzdou) 16 000 Kč 331 221

1.5 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH
1.5.1 Druhy bankovních účtů
Na účtu 221 – Bankovní účty se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků v bankách. 
Účetní jednotka může mít různé druhy bankovních účtů, jde například o:

– běžný účet – zde má účetní jednotka peněžní prostředky potřebné k financování své běžné 
činnosti, zůstatek na tomto účtu je vždy aktivní. Za pohyby na účtech, za vedení účtu si 
banka zpravidla účtuje poplatky, které se účtují do finančních nákladů. 

– kontokorentní účet – umožňuje podnikateli placení i v případě, když na něm není dostatek 
peněz, a to až do výše limitu schváleného bankou. Jde ve skutečnosti o formu úvěru, 
která je vhodná v případě krátkodobého nedostatku peněz, ale není vhodná, když firma 
potřebuje půjčit více peněz na delší dobu, protože je zde vyšší úrok. Kontokorentní účet 
může mít i záporný zůstatek a v takovém případě se tento zůstatek v rozvaze vykazuje 
jako poskytnutý bankovní úvěr na straně pasiv mezi cizími zdroji. 

– devizový účet – evidují se zde peněžní prostředky v cizích měnách, pravidla pro účtování 
jsou obdobná jako u valutové pokladny.

– termínované účty (pokud mají výpovědní lhůtu do jednoho roku) – tyto termínované účty bývají 
zpravidla finančně výhodnější než běžný účet, protože banky zde často poskytují vyšší úrok.

Podkladem pro účtování v účetní jednotce na jednotlivých bankovních účtech je výpis z účtu.  
Podle tohoto výpisu se také kontroluje stav příslušného bankovního účtu v účetnictví účetní jednotky.

Ú
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A

   Opakování účtování na běžném účtu

Podnikatel (fyzická osoba, která vede účetnictví) měl na vybraných účtech tyto zůstatky:
221 – Bankovní účty 50 000 Kč
311 – Odběratelé  150 000 Kč
321 – Dodavatelé  200 000 Kč

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy.

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

výpis  
z BÚ

Úhrada faktury od odběratele za poradenské služby   150 000,–

Výběr peněz z běžného účtu pro osobní spotřebu   100 000,–

Převod mezd na osobní účet zaměstnanců     30 000,–

Zaplacena faktura dodavateli     45 000,–

Poplatky bance za vedení účtu       2 000,–

Připsané úroky          100,–

&
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1.5.2 Účtování při úhradách platební kartou
Platební karty jsou v současné době nezbytnou součástí běžného účtu, umožňují pohodlné 
placení za zboží a služby, výběr z bankomatů apod. 
Používání platebních karet je vhodné mít upravené ve vnitropodnikové směrnici, kde bude 
mimo jiné uvedeno, kteří zaměstnanci mohou disponovat platební kartou, pro jaké účely (např. 
při pracovních cestách), v jaké lhůtě musí provést vyúčtování nákupů provedených platební 
kartou apod. 

V následujícím výkladu se zaměříme na nejčastější případy účtování při používání platebních 
karet, které lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Prodávající – tržby při platbě kartou, tj. zákazník nám platí kartou
2. Kupující – nákupy placené kartou, např. nákup pohonných hmot, v restauraci, platby 

na pracovní cestě.

ad 1) Prodávající – tržby při platbě kartou 
Na pokladně je evidována tržba, protože transakce na platebním terminálu proběhla. Prodávající 
však žádnou hotovost zatím nemá. Předpokládá, že za jeho prodej mu budou připsány peněžní 
prostředky na bankovní účet. 
Doklady o tržbách za prodané zboží se proto zaznamenají jako pohledávka za peněžním 
ústavem, která je evidovaná například na účtu 315 (příp. 378).
Bankovní výpisy, které budou dokladovat přírůstek peněžních prostředků, se zaúčtují jako 
snížení této pohledávky.
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   Příklad

Tržby za prodej zboží provedené zákazníky prostřednictvím platebních karet činily 
242 000 Kč, z toho cena bez DPH činí 200 000 Kč, DPH 42 000 Kč. Poplatek bance 
za platby kartou činil 4 000 Kč. 

Řešení:

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Tržby na základě platební karty – cena bez daně 200 000,– 315 604

                                              – DPH 21 %  42 000,– 315 343

2. Výpis z účtu – přijaté úhrady za prodeje zboží  
(kartové transakce) 242 000,– 221 315

3. Poplatek bance za platby kartou    4 000,– 568 221

ad 2) Kupující – nákupy placené platební kartou

Vzhledem k tomu, že nákup bývá obvykle uskutečněn dříve než je odepsán z bankovního účtu, je  
vhodné použít některý z účtů krátkodobých závazků, například účet 325 – Ostatní závazky.  
Souvztažným zápisem bude zpravidla příslušný nákladový účet, například 501 – Spotřeba 
materiálu. 
Po odepsání částky z bankovního účtu se spáruje příslušná platba s výše uvedeným závazkem.

&
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   Příklad

Zaměstnanec společnosti uhradil platební kartou nákup 
pohonných hmot pro firemní automobil v hodnotě 2 420 Kč  
(z toho cena bez daně 2 000 Kč, DPH 21 % = 420 Kč).
Paragon od čerpací stanice je datován ke dni 10. 4., peníze 
z běžného účtu byly odepsány 11. 4.

Řešení:

Dat. Obsah účetního případu Kč MD Dal

10. 4. Čerpání z platební karty – doklad za nákup PHM – cena bez DPH 2 000,– 501 325

                                                                           – DPH 21 %    420,– 343 325

11. 4. Výpis z účtu o uskutečněné platbě kartou 2 420,– 325 221

Někdy může nastat situace, že účtování bankovní transakce na základě bankovního výpisu 
předchází před zaúčtováním karty (např. vyúčtování od zaměstnance za platbu kartou dosud 
chybí). V takovém případě účetní jednotka „pohledává“ od zaměstnance doklad, který stvrzuje, 
že čerpal nákup pro společnost. 

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu a používá platební kartu k firemnímu 
běžnému účtu. Prostřednictvím této platební karty uhradil výdaje za ubytování ve výši 
2 000 Kč a útratu v restauraci za oběd s obchodním partnerem ve výši 1 000 Kč. 
Peníze z běžného účtu byly odepsány 31. 5.  
Ze služební cesty se vrátil 5. 6., kdy předložil vyúčtování (doklady na ubytování a útratu 
v restauraci).

Řešení:

Dat. Obsah účetního případu Kč MD Dal

31. 5. Výpis z běžného účtu – uhrazeno ubytování  2 000,– 335 221

31. 5. Výpis z běžného účtu – útrata v restauraci 1 000,– 335 221

5. 6. Čerpání z platební karty – doklad na ubytování 2 000,– 512 335

5. 6. Čerpání z platební karty – doklad na útratu v restauraci 1 000,– 513 335

UPOZORNĚNÍ na nesprávnosti v účtování
Metodika účtování plateb prostřednictvím platebních karet není jednotná. V praxi se lze 
setkat také s postupem, kdy místo pohledávkových, resp. závazkových účtů se používá účet  
261 – Peníze na cestě.  
Dle našeho názoru však tento postup není vhodný, protože po dobu, než si dodavatel „stáhne“ 
peníze z účtu podnikatele, nejsou peníze na cestě, ale stále trvá dluh podnikatele zaplatit 
(a pokud by banka z nějakého důvodu platbu neproplatila, bude to dluhem účetní jednotky).

Účet 261 je vhodné používat pouze v případě, kdy se účtuje výběr peněz z bankomatu 
do pokladny. 

&
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   Příklad

Podnikatel vybral z bankomatu z firemního účtu 10 000 Kč 
a bankomat na tento výběr vytiskl lístek. Vybrané peníze 
dal podnikatel do pokladny a paní pokladní vyhotovila 
příjmový pokladní doklad.

Účtování:	 MD	 Dal
Výběr 10 000 Kč se zaúčtuje na základě příjmového pokladního dokladu  211 261
Poznámka: Součástí tohoto dokladu může být vytisknutý lístek z bankomatu.

V okamžiku, kdy bude mít účetní jednotka výpis, se vyruší peníze na cestě 261 221

Ú
LO

H
A

   Úloha 1.4

Podnikatel zaplatil za nákup kancelářských potřeb platební kartou, a to částku 605 Kč  
(cena bez daně 500 Kč, DPH 105 Kč).

Daňový doklad z obchodu je datován ke dni 20. 5., peníze z běžného účtu byly odepsány 21. 5.

Doklad Obsah účetního případu Kč MD Dal

VÚD Nákup kancelářských potřeb kartou – cena bez daně 500,–

       – DPH 21 % 105,–

VBÚ Výpis z účtu o uskutečněné platbě kartou 605,–

1.5.3 Úvěrové účty

O krátkodobých úvěrech, tj. o jejich získání a splácení, se účtuje ve 23. účtové skupině. Jde 
zejména o účet 231 – Krátkodobé úvěry, kde jsou evidovány úvěry poskytnuté bankou na dobu 
jeden rok a kratší. 

Poznámka: 
Dlouhodobé úvěry (splatnost delší než jeden rok) se evidují ve 4. účtové třídě na účtu 461 – Dlouhodobé 
úvěry. 

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o poskytnutí krátkodobých úvěrů a splácení 
dluhů z těchto úvěrů. 

Stejně jako na vkladových účtech, tak i na úvěrových účtech jsou podkladem pro účtování 
bankovní výpisy, tzn. u bankovních úvěrů jsou to výpisy z úvěrového účtu.

Také úvěry podléhají inventarizaci, tzn. účetní zůstatek dluhu z poskytnutého úvěru (stav na účtu 
231, resp. 461) musí souhlasit se skutečným zůstatkem dluhu (dle výpisu z úvěrového účtu). 

&
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   Opakování účtování na účtu Krátkodobé úvěry

Banka poskytla podnikateli úvěr na dobu 6 měsíců ve výši 900 000 Kč. Poplatek za vyřízení 
úvěru byl 5 000 Kč. 
Úvěr byl připsán na běžný účet podnikatele dne 1. 10. 2022 a je splatný ve dvou splátkách:  
k 31. 12. 2022 a 31. 3. 2023, a to vždy ve výši 450 000 Kč. 
Roční úroková sazba činí 10 %. Úroky za období 1. 10. – 31. 12. 2022 byly ve výši 22 500 Kč 
a byly splatné k 31. 12.  

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VBÚ Poplatek za vyřízení úvěru     5 000,–

VBÚ Poskytnutí úvěru – převod peněz na běžný účet 900 000,–

VÚÚ Čerpání úvěru 900 000,–

VBÚ Z běžného účtu provedena první splátka úvěru 450 000,–

VÚÚ Splátka úvěru – snížení dluhu 450 000,–

VBÚ Z běžného účtu sraženy úroky z úvěru   22 500,–
 

1.6 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY
1.6.1 Charakteristika cenných papírů

Součástí krátkodobého finančního majetku jsou cenné papíry, které účetní jednotka nakoupila 
za účelem krátkodobého držení, tzn. takové, které jsou určeny k prodeji do jednoho roku od jejich 
pořízení (tj. CP k obchodování) a dále CP, které jsou v době pořízení splatné do jednoho roku. 

Tyto cenné papíry se evidují na účtech 25. účtové skupiny – Krátkodobý finanční majetek 
a v rozvaze se vykazují jako oběžná aktiva. 
Poznámka: 
Cenné papíry, jejichž předpokládaná doba držení přesahuje 12 měsíců patří mezi dlouhodobý finanční 
majetek a eviduje se v 0. účtové třídě. 

@
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Cenné papíry se člení na dvě základní skupiny, a to na:

1. Cenné papíry určené k obchodování, jde například o nakoupené akcie nebo nakoupené  
dluhopisy.
Akcie – CP, který potvrzuje, že jeho majitel (akcionář) vložil majetkový podíl do akciové 

společnosti. Akcionář má právo podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku 
apod. 

Dluhopis – CP, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky včetně úroku 
v určené době. 

2. Cenné papíry držené do splatnosti (doba splatnosti jeden rok a kratší).

Cílem držení cenných papírů je dosáhnout zisk v krátkodobém horizontu, maximálně však 
ročním. 

Zisk u cenných papírů může mít zpravidla tuto podobu:
– zisku z prodeje cenných papírů jako rozdíl mezi jejich pořizovací cenou a prodejní cenou, 

tzn. že podnik kupuje CP, od kterých si slibuje růst tržní ceny CP
– podílu na zisku, kdy účetní jednotce držením cenných papírů vzniká nárok na tzv. 

dividendy, které se účtují jako finanční výnos. Tento druh zisku je však typický spíše pro 
CP, které podnik pořídil jako dlouhodobý finanční majetek

– úroku, který vzniká u dluhových cenných papírů držených do splatnosti

1.6.2 Oceňování cenných papírů

Cenné papíry se při pořízení oceňují pořizovací cenou. V průběhu pořizování se složky 
pořizovací ceny nakupovaných CP (např. poplatky a provize makléřům, burzám) zaznamenávají 
na stranu MD účtu 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku a z tohoto účtu se 
potom převádí krátkodobé CP na příslušný majetkový účet.

1.6.3 Majetkové cenné papíry (účet 251)

Nákup majetkových CP (akcií) se účtuje v pořizovací ceně na straně MD účtu 251 – Majetkové 
CP (příp. nejprve na kalkulační účet 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku).

Účtování prodeje cenného papíru, obdobně jako prodej jakéhokoliv jiného majetku, lze rozdělit 
na dva kroky:

– tržbu v prodejní ceně , která se promítne do finančních výnosů účetní jednotky na účet 
661 – Tržby z prodeje cenných papírů (se souvztažným zápisem na účtu pohledávek 
nebo peněžních prostředků)

– úbytek prodaného cenného papíru v pořizovací ceně, který se zúčtuje do finančních 
nákladů na účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly 

Výsledek hospodaření z prodeje cenných papírů se potom zjistí porovnáním částek na těchto 
účtech, tj. 561 a 661. 

1.6 Krátkodobé cenné papíry
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Schéma účtování:
Pořízení majetkových CP

        379 – Jiné závazky  259 – Pořizování krátkodob. FM 251– Majetk. CP k obchodování

Prodej majetkových CP

 378 – Jiné pohledávky 661 – Tržby z prodeje CP a podílů

 251 – Majetkové CP k obchodování 561 – Prodané CP a podíly

1.6.4 Dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253)
Dluhové cenné papíry slouží k tomu, aby si emitent (ten, kdo je vydává) jejich prostřednictvím 
opatřil finanční prostředky. Zároveň se dlužník zavazuje, že zapůjčenou částku včetně úroku 
musí splatit v určené době (do 1 roku).

Účtování prodeje dluhových CP k obchodování je obdobné jako u majetkových CP, tzn. 
v okamžiku prodeje dluhopisu se musí zaúčtovat jednak tržba z prodeje (221, resp. 378 / 661), 
jednak se zaúčtuje pořizovací cena prodaného dluhopisu do nákladů (561 / 253).

1.6.5 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (účet 256)
Dluhopis držený do splatnosti je takový cenný papír, který má stanovenou splatnost a účetní 
jednotka má úmysl, záměr a schopnost držet jej do splatnosti (1 roku). 
Výnosem z jejich držení je úrok, který se u majitele dluhopisu zaúčtuje na příslušné účty 
66. účtové skupiny. 

P
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   Příklad

Společnost XAVER, a.s., nakoupila v dubnu 2022 z důvodu zhodnocení peněz 
krátkodobý dluhopis o nominální hodnotě 100 000 Kč, který byl splatný v prosinci 
téhož roku.  
Úrok za dobu držby činil 12 000 Kč.

Řešení	–	účtování	u	držitele	dluhopisu,	tj.	společnosti	XAVER,	a.s.:	 	MD	 Dal
1. Nákup dluhopisu  100 000 Kč 256.1 379
2. Úhrada za nákup dluhopisu (výpis z BÚ) 100 000 Kč 379 221
3. Naběhlý úrokový výnos za dobu držby  12 000 Kč 256.2 662 (665)
4.  Výplata úroku v době splatnosti (výpis z BÚ)   12 000 Kč 221 256.2
5.  Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu (výpis z BÚ) 100 000 Kč 221 256.1

Poznámka: Naběhlý úrokový výnos je výnos, který se týká příslušného období. 

pořízení krátkodobých 
majetkových CP

vyúčtování poplatku 
obchodníkovi s CP

zařazení cenných papírů 
v pořizovací ceně

tržby z prodeje CP v prodejní ceně

úbytek CP v pořizovací ceně
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