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8  ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

InventarIzace. Uzávěrkové operace. 
zjIštění výsledkU HospodaŘení. 
výpočet daně z pŘíjmů a zaúčtování daňové povInnostI. 
UzavŘení účtů. 

Právní úprava:  
Inventarizace
ZoÚ § 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací)
ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
Uzavření účetních knih
ZoÚ § 17 – Otevírání a uzavírání účetních knih
ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih
Splatná daň z příjmů
ZDP § 24 (daňově uznatelné náklady), § 25 (daňově neuznatelné  náklady)
    § 34 (odčitatelné položky od základu daně) 
        § 35 (slevy na dani)

Účetní práce za celé účetní období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před 
sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.     

Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap:

1.  Přípravné práce
a)  inventarizace
b)  zaúčtování účetních operací na konci účetního období

2.  Účetní uzávěrka 
a)  zjištění výsledku hospodáření před zdaněním
b)  výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
c)  uzavření všech účtů, tj. zúčtování zůstatků všech výsledkových účtů na účet 710 - Účet zisků 

a ztrát, zúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet 702 - Konečný účet rozvažný

8.1  INVENTARIZACE

Má-li  být účetnictví vedeno takovým způsobem, aby bylo ve shodě se skutečností, aby ji pravdivě 
zobrazovalo, musí být se skutečností také konfrontováno. K tomuto účelu slouží inventarizace. Právě 
období před provedením účetní uzávěrky je nejvhodnější dobou pro toto porovnávání. 
V první fázi inventarizačních prací, inventuře, jsou zjištěny skutečné stavy majetku a závazků 
a zaznamenány do inventurních soupisů.
V dalším průběhu inventarizace se pak provede porovnání zjištěné skutečnosti se stavy v účetnictví 
a vyčíslí případné inventarizační rozdíly. V případě jejich zjištění se pak musí upravit stav na příslušných 
účtech tak, aby souhlasil se skutečností. 
Kromě toho by účetní jednotky neměly zapomínat ani na ověření reálnosti účetního ocenění majetku.
Cílem inventarizace je:
	kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého 

majetku a závazků a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví)
	kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků (účetní jednotky musí brát v úvahu všechna předvídatelná 

rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení 
účetní závěrky).

účetní Uzávěrka8 Inventarizace
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UPOZORNĚNÍ
Je třeba si uvědomit, že inventarizace je jedním z nemnoha způsobů, kterými lze provést kontrolu správnosti 
účtování. 

Jako podklad o provedené inventarizaci je třeba mít inventarizační zápisy, které musí být podepsány 
osobou odpovědnou za provedení inventarizace. 
Inventarizace se musí provádět dle ZoÚ u veškerého majetku a závazků. Zůstatky příslušných rozvahových 
účtů je třeba doložit inventurními soupisy.

UPOZORNĚNÍ
Dle zákona o účetnictví lze fyzickou inventuru hmotného majetku za běžné období provádět již v průběhu 
posledních 4 měsíců tohoto období a ještě i v prvních dvou měsících období následujícího (např. je-li  účetním 
obdobím  kalendářní rok 2022, je možno inventury provádět od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023). 
V případě zjištěných inventarizačních rozdílů musí však účetní jednotka provést jejich vyúčtování do období, 
za které se účetní stav ověřuje.

 

Inventarizační rozdíly

V případě, že inventarizace neskončí shodou účetního a skutečného stavu, mohou nastat tyto varianty:
- účetní stav je vyšší než skutečný stav – manko, příp. přirozený  úbytek v rámci norem,
- účetní stav je nižší než skutečný stav – přebytek.
Tyto rozdíly se zaznamenají na příslušné majetkové účty tak, aby se srovnal účetní a skutečný stav, 
souvztažný zápis se provede zpravidla na výsledkových účtech.

1. Dlouhodobý majetek

   a) chybějící majetek odpisovaný - doúčtování ZC 549 07x, 08x

   b) chybějící majetek neodpisovaný 549 03x

   c) nově nalezený majetek odpisovaný 01x, 02x 07x, 08x

   d) nově nalezený majetek neodpisovaný 03x 413

2.1 Zásoby nakupované (materiál, zboží)

   a) úbytek do výše norem přirozených úbytků 501, 504 112, 132

   b) manko, škoda 549 112, 132

   c) přebytek 112, 132 648, příp. 501, 504

2.2 Zásoby vlastní činnosti

   a) úbytek do výše norem přirozených úbytků 58x 12x

   b) manko, škoda 549 12x

   c) přebytek 12x 58x

3. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

   a) manko, škoda 569 211, 213

   b) přebytek 211, 213 668

Manka a škody na majetku jsou daňově účinným nákladem pouze do výše náhrady. 

U škod však existují dvě výjimky, kdy náklad je daňově účinný v plné výši, a to: 
- škoda byla způsobena podle potvrzení policie neznámým pachatelem
- škoda vznikla v důsledku živelní pohromy (např. povodeň, vichřice apod.)

Přebytky majetku zaúčtované do výnosů vždy vstupují do základu daně z příjmů. 

Inventarizace účetní Uzávěrka 8
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ÚLOHA  8.1.1 

Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů byly zjištěny tyto skutečnosti:

1. Kopírovací stroj, který dosud nebyl zaznamená v evidenci účetní jednotky, reprodukční pořizovací 
cena činí 110 000 Kč.

2. Stroj zničený požárem, který musí být vyřazen z evidence (pořizovací cena 500 000 Kč, oprávky 
320 000 Kč, zůstatková cena 180 000 Kč). Majetek byl pojištěn – odhadovaná částka náhrady  
150 000 Kč.

3. Odcizené výrobky, po krádeži byla provedena inventura, na základě které byl zjištěn fyzický stav 
zásob výrobků 120 000 Kč. Účetní stav činil 471 000 Kč. 

 PS: Účetní jednotka obdržela potvrzení od policie, že zcizení bylo způsobeno neznámým pachatelem.
4. Zboží – skutečný stav 2 700 000 Kč, účetní stav 2 750 000 Kč, norma přirozeného úbytku  

40 000 Kč. Inventarizační rozdíl převyšující normu přirozeného úbytku byl předepsán zaměstnanci 
k úhradě.

5. Polotovary – skutečný stav 150 000 Kč, účetní stav 140 000 Kč.
6.   Materiál – účetní stav se shoduje se stavem skutečným, ale skutečná hodnota je výrazně nižší než 

hodnota účetní. Na rozdíl ve výši 250 000 Kč se účetní jednotka rozhodla vytvořit opravnou položku.  
7.    Neuhrazená pohledávka z vystavené faktury za prodej zboží ve výši 400 000 Kč, od data splatnosti 

již uplynulo 15 měsíců. S dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, odběratel přihlásil svoji 
pohledávku řádně a včas. Proto účetní jednotka v souladu se ZoR tvoří opravnou položku ve výši 
100 %. 

Úkol: Zaznamenejte účetní případy ohledně inventarizačních rozdílů a tvorby opravných položek.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1) Zjištěn kopírovací stroj, který nebyl v evidenci účetní jednotky 110 000,-

2a) Doúčtování zůstatkové ceny zničeného stroje .......

2b) Vyřazení stroje z evidence ........l

2c) Očekávaná náhrada od pojišťovny 150 000,-

3) Zcizené výrobky ze skladu ........

4a) Norma přirozeného úbytku u zboží 40 000,-

4b) Manko .......

4c) Předpis manka k náhradě zaměstnanci .......

5) Inventarizační rozdíl u polotovarů (manko / přebytek) .......

6) Tvorba opravné položky k zásobám materiálu ........

7) Tvorba opravné položky k pohledávkám .........

b

účetní Uzávěrka8 Inventarizace
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8.2  ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ 
NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba:
a)  do výsledku hospodaření promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě 

před jejich vznikem,
b)  náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu období, jehož se věcně a časově týkají,
c)  zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady.  

K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního období, tzv. uzávěrkových 
operací. Patří k nim zejména:

1. Závěrečné operace u zásob 

Účetní operace na konci roku (společné pro způsob A i způsob B):

	proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly,
	proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka 

převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek),
	porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí 

(způsob B),
	u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom 

pak inventurní rozdíl zaúčtovat,
	posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí  

o případné tvorbě opravných položek či odpisu.

U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu 
zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny 
stavu zásob.

2. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně i časově souvisí, nikoliv do období, kdy 
došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. 
Účtům časového rozlišení je věnováno prvních pět účtů 38. účtové skupiny. Tyto účty podléhají dokladové 
inventarizaci, proto se musí u účtů 381 - 385 zkontrolovat,  zda souhlasí jednotlivé tituly časového 
rozlišení se skutečností.

3. Dohadné položky

Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní - účet 
388) nebo závazky (dohadné položky pasivní - účet 389). U dohadných položek je znám účel, kterého 
se pohledávka nebo závazek týká, je známo období, do kterého patří, ale není známa přesná částka 
pohledávky či závazku (není externí účetní doklad).

V následujícím období se pak účtuje již o částce potvrzené a případný rozdíl je nákladem, resp. výnosem 
tohoto období.

4. Rezervy

V rámci inventarizace rezerv je nutné zjistit, zda:
-  je potřeba provést tvorbu konkrétní rezervy
-  u již vytvořených rezerv stále trvají důvody pro jejich existenci (může totiž nastat situace, kdy například  
   oprava majetku již byla provedena nebo majetek účetní jednotka již nevlastní - v takovém případě by  
   musela být rezerva rozpuštěna) 

zaúčtování účetních operací
na konci účetního období účetní Uzávěrka 8
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5. Kurzové rozdíly

Je třeba vyčíslit kurzové rozdíly u majetku evidovaného v cizí měně (např. valutová pokladna, devizový 
účet) a dále u pohledávek a závazků (zpravidla z neuhrazených faktur). Všechny kurzové rozdíly se 
účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a 663.

6. Opravné položky

Opravné položky se vytvářejí k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě následující podmínky:
1. skutečná hodnota sledovaného majetku je nižší než účetní hodnota
2. snížení tohoto majetku není trvalého charakteru
Opravné položky lze tvořit zejména k dlouhodobému majetku, zásobám a pohledávkám, přičemž pouze 
u vybraných pohledávek (splňující podmínky ZoR) je náklad vzniklý při tvorbě OP daňově účinný. 

7. Odpis pohledávek 

O odpisu pohledávky se účtuje v případě, kdy se věřitel opodstatněně domnívá, že se jedná o trvalé 
snížení hodnoty pohledávky, tj. že nebude dlužníkem uhrazena. Náklad vzniklý při odpisu pohledávky 
(účet 546) je daňově účinný pouze v případě, že splňuje podmínky uvedené v ZDP (§ 24/2/y).

8.3  ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření je důležitý kvalitativní ukazatel, umožňující posoudit hospodaření účetní 
jednotky. Zjišťuje se porovnáním nákladů vynaložených na provedení konkrétních výkonů a výnosů 
za tyto výkony. V závislosti na výši nákladů a výnosů může mít charakter zisku nebo ztráty.

Účetní výsledek hospodaření se zjišťuje ve struktuře:
a)  provozní - porovnáním obratů účtů účtových skupin 50 až 55, 58 (provozní náklady) a 60 až 64 

(provozní výnosy),
b)  finanční - porovnáním obratů účtů účtových skupin 56, 57 (finanční náklady) a 66 (finanční výnosy).

Ve výkazu zisku a ztráty se obě části výsledku hospodáření sečtou a celkový výsledek je zde uveden 
ve dvojím pojetí:
1.  výsledek hospodaření před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk nebo ztráta),
2.  výsledek hospodaření po zdanění (tzv. disponibilní zisk) - vypočítá se, když od hrubého účetního 

zisku se odečte daň z příjmů (podrobněji o výpočtu a zaúčtování daně z příjmů v další části).

Účetní výsledek hospodaření se zjišťuje na účtu 710 - Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního 
období převedou obraty nákladových a výnosových účtů.

Schéma zjištění výsledku hospodaření:

50 až 55, 58 - Provozní náklady 710 - Účet zisků a ztrát 60 až 64 - Provozní výnosy
      převod provozních nákladů              převod provozních výnosů 
 
    Provozní výsledek hospodaření
56, 57 -  Finanční náklady      66 - Finanční výnosy

     převod finančních nákladů               převod finančních výnosů 

    Finanční výsledek hospodaření

zjištění výsledku hospodařeníúčetní Uzávěrka8
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8.4  VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ 
A ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Má-li výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření účetní jednotky, musí se 
tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, a  to bez ohledu na to, 
zda dle ZDP jsou daňově účinné či nikoliv. 
Povinnost k dani z příjmů se však nezjišťuje z  účetního výsledku hospodaření, ale ze základu daně, 
který například nemusí zahrnovat některé náklady a výnosy. Z toho vyplývá, že základ daně nelze zjistit  
z účetních údajů přímo, ale účetní výsledek hospodaření před zdaněním se stává vstupním údajem pro 
výpočet základu daně. 

Pro potřeby výpočtu základu daně je třeba účetní výsledek hospodaření (před zdaněním) upravit o: 

a) položky zvyšující základ daně (tzv. připočitatelné položky)

	účetní náklady, které nejsou dle ZDP daňově uznatelnými
Jedná se zejména o položky uvedené v § 25 ZDP, například:
- náklady na reprezentaci,
- pokuty a penále (s výjimkou smluvních),
- dary,
- příspěvky právnickým osobám, které nevyplývají ze zákona,
- výdaje přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy,
- manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelní pohromou),
- tvorba a zúčtování jiných než zákonných rezerv,
- tvorba a zúčtování jiných než zákonných opravných položek aj.

	výnosy, které jsou zdanitelné, ale v účetnictví nejsou zaúčtovány nebo sice jsou zaúčtovány, ale 
nikoliv ve výnosech

Jedná se například o fakturu vystavenou v roce 2022, avšak v tomto roce omylem nezaúčtovanou. 
Tato skutečnost byla zjištěna až v roce 2023, kdy faktura byla zaúčtována MD 311 / D 426 (účetní 
jednotka posoudila fakturovanou částku jako významnou). Ke zdanění však musí dojít v roce 2022, proto 
v dodatečném daňovém přiznání za tento rok bude základ daně zvýšen o tento nezaúčtovaný výnos.  

b) položky snižující základ daně (tzv. odčitatelné položky)

	náklady, které jsou dle ZDP daňově uznatelné, ale v účetnictví nejsou zaznamenány (tzv. 
odčitatelné položky)

Jedná se například o:
- zaplacené smluvní pokuty a penále, které jsou dle § 24/2/zi ZDP daňovým nákladem až v okamžiku 

zaplacení a jejichž předpis byl zaúčtován v předchozích účetních obdobích,
- pojistné z mezd odvedené po termínu uvedeném v § 24/2/f ZDP 

(například pojistné za prosinec 2022 zaplacené až v únoru 2023 bylo účetním nákladem v roce 2022, 
ale daňově účinným se stalo až v roce 2023).

	výnosy nezahrnované do základu daně
Jedná se například o:
- výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené (podíly na zisku), 
- výnosy zdaňované až při zaplacení (smluvní pokuty a penále pouze vyúčtované, ale dosud nepřijaté). 

Takto zjištěný základ daně je potřeba dále upravit o odčitatelné položky. 

Nejprve se  odečtou položky dle § 34 ZDP. Především se jedná o daňovou ztrátu, která vznikla účetní 
jednotce v předchozích obdobích  (je možno ji odečíst v rámci pěti let následujících po období, za které  
byla ztráta vyměřena).

výpočet daně z příjmů 
a zaúčtování daňové povinnosti účetní Uzávěrka 8
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Základ daně snížený o odčitatelné položky dle § 34 ZDP může být ještě snížen dále o dary, které splňují 
podmínky zákona (§ 20, odst. 8). 
Sazbu daně z příjmů právnických osob stanoví ZDP (§ 21/1), v roce 2022 činí 19 %. 

Vypočtená daň z příjmů se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti se 
souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. 

Celý postup ukazuje následující schéma:

Účetnictví Přiznání k dani z příjmů

  Výnosy (6. účtová třída)
- Náklady (5. účtová třída)

Účetní výsledek hospodaření   Účetní výsledek hospodaření
 + nedaňové náklady
  - výnosy nezahrnované do ZD
 ± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy *

 Základ daně
 - odčitatelné položky (§34)  
    (např. daňová ztráta minulých let)**
 
 Základ daně snížený o odčitatelné položky dle § 34
 - dary (§ 20/8 ZDP)
 
 Základ daně snížený o odčitatelné položky ***  
                                                                              x sazba daně z příjmů (v roce 2021 sazba 19 %)

 Daň z příjmů splatná    
 - slevy na dani (§ 35 ZDP, např. zaměstnanci se ZPS)

- Daň z příjmů splatná po slevách      Daň z příjmů splatná po slevách
± Daň z příjmů odložená **** 

Disponibilní (použitelný) zisk

*      Jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, rozdíl se přičítá, v opačném případě se odečítá.
**    Daňovou ztrátu je možno odečíst v následujících pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně 
        následujících po období, za které byla tato ztráta stanovena.  

***   Základ daně snížený o odčitatelné položky se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů.

****  Daň z příjmů odložená se týká pouze auditovaných účetních jednotek a účetních jednotek tvořících  
         konsolidační celek 
Poznámka: 
Odložená daň z příjmů se  vypočtá z přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými náklady a výnosy (např. 
z rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy).  Odložená daň neznamená odklad daňové povinnosti ani změnu 
její výše, pouze se o její hodnotu upravuje výše použitelného zisku účetní jednotky. 

výpočet daně z příjmů 
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8.5  UZAVŘENÍ ÚČTŮ

Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání 
účetních knih k poslednímu dni účetního období (tzv. rozvahovému dni) - roční účetní uzávěrka. 
Rozumí se jí:
a)  zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b)  zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného 

stavu na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 - Konečný účet 
rozvažný,

c)  zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 
710 - Účet zisků a ztrát. Zde se zjistí výsledek hospodaření členěný na provozní a finanční,

d)  zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových 
nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702 - Konečný účet rozvažný. 

Schéma účtování uzávěrky účtů na konci účetního období:

 Aktivní účty       702 - Konečný účet rozvažný   Pasivní účty
PS              ........             ........ PS
......              ........             ........        ........
......              ........                ........        ........
obrat MD      obrat Dal      obrat MD obrat Dal
   
KS     převod KS aktivních účtů         převod KS pasivních účtů KS 

              ZISK

    Aktiva              =      Pasiva

       5xx - Náklady   710 - Účet zisků a ztrát   6xx - Výnosy
.......                  ........
.......                  ........
KS                  převod KS nákladových účtů            převod KS výnosových účtů KS
             
               ZISK  
     
                            obrat MD              =    obrat Dal 

Poznámka: 
V případě ztráty se rozdíl zaúčtuje na opačných stranách, tj. 702 / 710.

Zajištění bilanční kontinuity, tj. otevření účtů na začátku roku

Uzavřením účetních knih za běžný rok jedno účetní období končí, ale současně nové začíná. Mezi 
oběma obdobími je třeba zabezpečit, aby konečné stavy rozvahových účtů k 31.12. byly převzaty  
k 1.1. následujícího  účetního období jako počáteční stavy rozvahových účtů v nově otevíraných 
účetních  knihách. 

Otevření počátečních stavů se provádí podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu  
701 - Počáteční účet rozvažný (který je zrcadlovým účtem k účtu 702), a to tak, že počáteční stavy 
aktivních účtů se účtují na stranu MD těchto účtů a na stranu Dal účtu 701. Počáteční stavy pasivních 
účtů se účtují na stranu Dal těchto účtů souvztažně se zápisem na stranu MD účtu 701.

Uzavření účtů účetní Uzávěrka 8
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Výsledek hospodaření se převede pomocí účtu 701 na účet 431 - Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení. Je určen k rozdělení zisku (popř. k úhradě ztráty) - viz tematický celek  
6 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

Schéma účtování otevření účtů:

 Pasivní účty          701 - Počáteční účet rozvažný  Aktivní účty

       zaúčtování PS pasivních účtů         zaúčtování PS aktivních účtů

431 - VH ve schval. řízení
       převod disponibilního zisku

        převod ztráty
 

Poznámka:
Tyto operace se obvykle provádějí pomocí výpočetní techniky a z hlediska současných předpisů mají spíše 
formální charakter. V případě zajištění průkaznosti převodu zůstatků rozvahových účtů do nového účetního 
období a správném převedení výsledku hospodaření na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení není nutné trvat na počátečním a konečném účtu rozvažném, i když dnes již většina softwarů tuto funkci 
běžně provádí.

ÚLOHA  8.5.1

Obchodní společnost MORAVĚNKA, s.r.o., má předmět činnosti koupě a prodej zboží. Není plátcem DPH. 
Na účtech byly na začátku roku 2022 tyto počáteční zůstatky:
132 - Zboží na skladě a v prodejnách    800 000 Kč
211 - Pokladna      10 000 Kč
221 - Běžný účet    390 000 Kč
411 - Základní kapitál    200 000 Kč
431 - VH ve schvalovacím řízení (zisk) 1 000 000 Kč  

Úkol č. 1: Zaúčtujte účetní případy, ke kterým došlo v účetním období roku 2022.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1) Tržby za hotové za prodané zboží   110 000

2) Faktura přijatá za reklamu na období 10/2022 – 06/2023   180 000

3) Faktura vystavená za prodej zboží   770 000

4) Úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách   600 000

5) V hotovosti uhrazeno penále finančnímu úřadu     5 000

6) Zisk z loňského roku převeden do dalších let 1 000 000

7a) Výpis z BÚ - zaplacena faktura za reklamu (bod 2)   180 000

7b)                   - částečná úhrada faktury od odběratele (bod 3)   500 000

 Při inventarizaci zásob zboží byly vyčísleny tyto rozdíly:

8a) Ztratné (do normy)    20 000

8b) Manko    80 000

9) Předpis náhrady zaměstnanci za manko   65 000

10) Poměrná část reklamy připadající na rok 2022 ...........

b
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Úkol č. 2: Zjistěte celkové náklady a výnosy účetní jednotky.

Náklady: …………………… Kč           Výnosy: …………………… Kč 

Úkol č. 3: Vypočítejte účetní VH před zdaněním a upravte jej na základ daně.

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním:  ......................................... Kč

Nedaňové náklady:  

účet ..........  ......................................... Kč

účet ..........  ......................................... Kč

Základ daně z příjmů:  ......................................... Kč  

Úkol č. 4: Vypočítejte daňovou povinnost a zaúčtujte ji.

Daň z příjmů (sazba 19 %)     ………………………… Kč MD …….. / Dal ……..

Úkol č. 5: Vypočítejte disponibilní zisk            ..................................... Kč

Úkol č. 6: Uzavřete rozvahové účty na konci období převodem zůstatku na účet 702.

Č. Popis účetního případu Kč MD Dal

Převod zůstatků rozvahových účtů:

1. 132 - Zboží na skladě a v prodejnách

2. 211 – Pokladna

3. 221 – Bankovní účty

4. 311 – Odběratelé

5. 335 – Pohledávky za zaměstnanci

6. 381 – Náklady příštích období

7. 341 – Daň z příjmů

8. 411 - Základní kapitál

9. 428 - Nerozdělený zisk minulých let

Úkol č. 7: Uzavřete nákladové a výnosové účty převodem na účet 710.

Č. Popis účetního případu Kč MD Dal

Převod zůstatků výsledkových účtů:

1. 504 – Prodané zboží

2. 518 – Ostatní služby

3. 545 – Pokuty a penále

4. 549 – Manka a škody

5. 591 – Daň z příjmů splatná

6. 604 – Tržby za zboží

7. 648 – Ostatní provozní výnosy

Úkol č. 8: Zaúčtujte disponibilní zisk na příslušné strany obou uzávěrkových účtů

Převod disponibilního zisku 
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