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1  ÚČETNÍ OPERACE  
NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

inventarizace. uzávěrkové operace. uzavření účetních knih

Právní úprava:  
ZoÚ § 29 a 30 - Inventarizace
ČÚS č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
ZoÚ § 17, ČÚS č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih
ZDP § 24, 25, 34, 35 - Splatná daň z příjmů

V rámci prací, kterými se uzavírá účetní období, je potřeba zaúčtovat ještě celou řadu účetních případů 
(tzv. uzávěrkových operací). 

Celou účetní uzávěrku lze zjednodušeně vyjádřit takto:

Inventarizace Uzávěrkové operace Uzavření účetních knih

        -   časové rozlišení
        -   opravné položky
        -   rezervy
        -   dohadné položky
        -   odpisy
        -   kurzové rozdíly
        -   inventarizační rozdíly

        Daň z příjmů (výpočet a zaúčtování)

1.1  INVENTARIZACE A  INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizace  majetku  a  závazků  slouží  pro  účely  zjištění  skutečného  stavu  majetku  a  závazků  a  
k vypořádání případných rozdílů mezi skutečným a účetním stavem (tj. úbytků do výše norem, mank 
a přebytků).

Cílem inventarizace je:
	kontrola věcné správnosti účetnictví,  to znamená, zda skutečný stav majetku a závazků odpovídá 

jejich stavu 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).

Inventarizací se ověřují nejen zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (peníze v pokladně, zásoby, 
dlouhodobý hmotný majetek), ale také zůstatky rozvahových účtů, které mají nehmotnou povahu (peníze 
na běžném účtu, pohledávky, stavy časového rozlišení, rezerv, dohadných účtů). Zůstatky příslušných 
rozvahových účtů je třeba doložit inventurou.

UPOZORNĚNÍ
Účetnictví účetní jednotky je průkazné pouze tehdy, jestliže účetní jednotka provedla inventarizaci. 

účetní operace
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1.1.1 Inventarizace u vybraných druhů majetku a závazků

0. účtová třída -  Dlouhodobý majetek
Je třeba zkontrolovat, zda byl dlouhodobý majetek převeden z účtu nedokončeného majetku na konkrétní 
majetkový účet. Dále je třeba se zaměřit na to, zda nedošlo v průběhu období k technickému zhodnocení 
a zda majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem. Jedná se o kontrolu zejména na těchto účtech:

Účet  042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
- pokud stav k rozvahovému dni není nulový, je třeba doložit důvod (například rozestavěná budova)

Účty 021 - Stavby;  022 - Hmotné movité věci a jejich soubory 
Je nutné ověřit, zda:
- pořizovací cena na účtech 021, 022 souhlasí s pořizovací cenou na inventárních kartách,
- obrat MD na účtech 02x odpovídá pořizovacím cenám přírůstku majetku na inventárních kartách,
- obrat Dal na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v pořizovacích cenách. 

Účty 081 - Oprávky ke stavbám; 082 - Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
Je třeba zkontrolovat, zda:
- zůstatek na příslušném účtu oprávek souhlasí s jejich výší na inventárních kartách,
- případné obraty na straně MD účtů 08x odpovídají vstupní ceně vyřazeného majetku.

UPOZORNĚNÍ
Ověřením skutečného stavu dlouhodobého majetku fyzickou inventurou lze například zjistit, zda během 
uplynulého účetního období byly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se zařazení i vyřazení 
dlouhodobého majetku. U nemovitých věcí je vhodné doložit vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí.

1. účtová třída - Zásoby
Také  v  oblasti  zásob  je  třeba  zkontrolovat,  zda  stavy  na  účtech  souhlasí  s  analytickou  evidencí 
na skladních kartách. Dále je vhodné prověřit tvorbu opravných položek, tj. zda účetní hodnota zásob 
odpovídá reálnému stavu, příp. u již vytvořených opravných položek zkontrolovat jejich výši.
V případě používání způsobu B se musí navíc odúčtovat počáteční stav a zaúčtovat konečný stav.

U jednotlivých účtů je vhodné se zaměřit zejména na tyto skutečnosti:

Účty 111 (131) - Pořízení materiálu (Pořízení zboží)
Stav k rozvahovému dni musí být nula, pokud tyto účty vykazují zůstatek k 31. 12., musí se převést:
- na  účty 119 - Materiál na cestě (resp. 139 - Zboží na cestě), je-li jejich dosavadní zůstatek na MD,
- na účet 389 - Dohadné účty  pasivní, je-li jejich dosavadní zůstatek na Dal.

Účty 112 - Materiál na skladě; 132 - Zboží na skladě a v prodejnách; 123 - Výrobky
-  zůstatek  k  rozvahovému  dni  musí  souhlasit  se  stavem  dle  inventurních  soupisů  zásob.  V  případě 
inventarizačních  rozdílů  je  nejprve  nutné  rozhodnout  o  charakteru  zjištěných  rozdílů.

Účty 121 - Nedokončená výroba; 123 - Výrobky
- je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu Nedokončená výroba odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti 
k rozvahovému dni a zda zůstatek na účtu Výrobky souhlasí se stavem dle inventurního soupisu.

2. účtová třída - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
U pokladny a  cenin  se provádí  fyzická  inventura, u bankovních účtů dokladová. V případě valutové 
pokladny a devizového účtu musí být přepočten dosavadní zůstatek kurzem ČNB platným ke dni účetní 
závěrky. U vybraných druhů cenných papírů se musí provést přecenění na reálnou hodnotu. 
V  následujícím  textu  je  uvedeno  několik  pravidel  a  poznámek  k  inventarizaci  nejtypičtějších  účtů 
2. účtové třídy:

Inventarizace
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211 - Pokladna
- zůstatek k rozvahovému dni musí souhlasit se skutečným stavem peněz v pokladně.
Je důležité, aby zůstatek vykazovaný v pokladně byl reálný. V praxi mohou nastat například tyto dvě situace:
Menší společnost (například tzv. „rodinná“ s.r.o.) vykazuje v pokladně zůstatek i několik miliónů Kč, přitom 
tyto peníze  v pokladně reálně nejsou. Důvodem může být situace „vybral a nedonesl“, tj. společník vybral 
peníze z firemního účtu, ale použil je pro soukromé účely. V účetnictví se pak peníze v pokladně postupně 
hromadí, přitom společnost jimi zjevně nedisponuje. Tento postup je v rozporu s účetními pravidly. 
U podnikajících fyzických osob se někdy stává, že podnikatel hradí drobné výdaje v hotovosti ze „svého“ 
a po zaúčtování pokladních dokladů pak nastane situace, kdy v pokladně je účetní zůstatek záporný. 

221 - Bankovní účty
- zůstatek k rozvahovému dni musí souhlasit se stavem posledního výpisu z účtu.
261 - Peníze na cestě
- stav k rozvahovému dni by měl být 0, pokud není, je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, resp. 
posledního odvodu.

3. účtová třída - Zúčtovací vztahy
V  souvislosti  s  inventarizací  jsou  někdy  účty  3.  účtové  třídy  neprávem  opomíjeny,  přitom  případné 
chyby v této oblasti se mohou objevit přímo na výsledkových účtech. Zůstatky účtů třetí účtové třídy 
(včetně účtů časového rozlišení) podléhají dokladové inventuře. 
Stejně  jako u  druhé účtové  třídy  i  zde  platí,  že  veškeré  pohledávky  a  závazky v  cizí měně  je  nutno 
přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu pracovnímu dni účetního období. 

311 - Odběratelé;  321 - Dodavatelé
Je  nutné  odsouhlasit  zůstatky  jednotlivých  závazkových  a  pohledávkových  účtů  se  skutečnou 
hodnotou  pohledávek  a  závazků,  tj.  provést  dokladovou  inventarizaci  (zůstatky  musí  souhlasit  
s  knihou  faktur  -  saldokonto).  Je  také  vhodné  provést  odsouhlasení  zůstatků  (minimálně  
u významných položek)  pohledávek a závazků u odběratelů a dodavatelů, a to například  prostřednictvím 
potvrzovacích  dopisů.  V  případě  uznání  pohledávky,  resp.  závazku  statutárním  orgánem  druhého 
subjektu (např. jednatelem) se prodlužuje lhůta pro promlčení. 
Významnější pro účetní jednotku jsou z tohoto pohledu pohledávky, které je nutné analyzovat i podle 
lhůty splatnosti, aby bylo možno případně vytvořit opravné položky. Ty mohou mít pro účetní jednotku 
o to větší význam, že pohledávky jsou jedinou majetkou položkou, k níž je při dodržení podmínek ZoR 
možno vytvořit daňově účinnou opravnou položku. 

331 - Zaměstnanci, 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP,  342 - Ostatní přímé daně
Zůstatky na těchto účtech k 31. 12. musí souhlasit s vyúčtováním mezd k 31. prosinci.
Na účtu 331  musí zůstatek odpovídat evidenci na mzdových listech (nevyplacená mzda k 31. 12.). 
Zůstatek   na účtu 336  je potřeba ověřit  prostřednictvím údajů uvedených v přehledech na  zdravotní 
pojištění a sociální zabezpečení, na základě kterých bude účetní jednotka odvádět pojistné z prosincových 
mezd. 
Dále  je  nutno  zkontrolovat,  zda  stav  účtu 342  souhlasí  s  neodvedenou  daní  k  31.  12.  (zpravidla 
za prosincové mzdy).

341 - Daň z příjmů
Zůstatek na tomto účtu (před zaúčtováním daňové povinnosti) by měl odpovídat výši záloh zaplacených 
v uzavíraném účetním období.
Po  zaúčtování  daně by  zůstatek měl  souhlasit  s  pohledávkou nebo  závazkem vůči finančnímu úřadu 
z titulu daně z příjmů (dle daňového přiznání, přeplatek na dani - na účtu pohledávka, doplatek daně - 
na účtu závazek).

účetní operace
na konci účetního oBDoBí 1Inventarizace
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343 - Daň z přidané hodnoty
Zůstatek  na  tomto  účtu  by  měl  odpovídat  údajům  posledního  přiznání  k  DPH  (za  prosinec,  resp. 
za 4. čtvrtletí). 
Výjimkou může být například situace, že v předposledním měsíčním zdaňovacím obdobím (tj. za listopad) vyšel 
v přiznání nadměrný odpočet, pak může být zůstatek na tomto účtu ovlivněn i tímto nadměrným odpočtem. Tento stav 
je způsoben tím, že zatímco daňová povinnost je splatná do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího 
období, nadměrný odpočet  je vrácen finančním úřadem do 30 dnů od 25. dne následujícího měsíce, kdy tento 
odpočet vznikl.

1.1.2 Inventarizační rozdíly

V případě, že inventarizace neskončí shodou účetního a skutečného stavu, mohou nastat tyto varianty:
- skutečný stav je nižší než účetní stav – manko, příp. přirozený  úbytek v rámci norem,
- skutečný stav je vyšší než účetní stav – přebytek.

Tyto  rozdíly  se  zaznamenají  na  příslušné majetkové  účty  tak,  aby  se  srovnal  účetní  a  skutečný  stav 
(na úroveň stavu skutečného).
Inventarizační rozdíly se účtují do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

Manka a přebytky ovlivňují výši výsledku hospodaření  a většinou i výši základu daně. 

Manka a škody jsou daňovým nákladem do výše souvisejících náhrad. Vyjmenované typy škod (živelní 
pohromy,  škoda  způsobená  podle  potvrzení  policie  neznámým pachatelem)  jsou  daňovým nákladem  
v plné výši, a to bez ohledu na výši souvisejících náhrad. 

PŘÍKLAD na inventarizaci zásob
Na základě fyzické inventury byl ve velkoobchodu se spotřebním zbožím zjištěn konečný zůstatek zboží 
ve výši 1 950 000 Kč. Zůstatek zásob podle skladové evidence činil 2 100 000 Kč. 
Skladníkovi, který má podepsanou hmotnou zodpovědnost, byla předepsána náhrada škody 100 000 Kč. 
Poznámka: Vzhledem k tomu, že se nejedná o maloobchod, není zde stanoveno ztratné jako „manko 
do normy“. 
Účetním výsledkem hospodaření firmy (před zaúčtováním inventarizačního rozdílu) byl zisk 700 000 Kč, který 
prozatím neobsahoval žádné nedaňové náklady a výnosy. 

Účtování:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD -  Manko 150 000 504 132

VÚD -  Předpis skladníkovi k náhradě   80 000 335 648

 Účetní výsledek hospodaření a jeho úprava na základ daně: 

Text Kč

Účetní VH (před zaúčtováním vypořádání inventarizačních rozdílů)    700 000,-

Manko -  150 000,-

Předpis náhrady + 80 000,-

Účetní VH po zaúčtování manka     630 000,-

Úprava na základ daně (manko je daňovým nákladem pouze do výše náhrady) + 50 000,-

Základ daně    680 000,-

Inventarizace
a inventarizační rozdíly
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1.2  UZÁVĚRKOVÉ OPERACE
Účtování  uzávěrkových  operací  bylo  vysvětleno  již  ve  druhém  dílu  učebnice  účetnictví.  Ale 
vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  důležitý  krok  před  provedením  účetní  závěrky  a  případnými  
chybami  v  této  oblasti  by  následně  došlo  i  k  nesprávnému  sestavení  účetní  závěrky,  k  některým  
z uzávěrkových operací se nyní ještě jednou vrátíme. 
Na základě praktických příkladů bude v dalším textu  zopakováno účtování časového rozlišení, opravných 
položek, odpisů, kurzových rozdílů, splatné daňové povinnosti. Kromě zaúčtování budou ukázány také 
dopady těchto uzávěrkových operací do rozvahy. 

1.2.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů

Účtování  o nákladech  a výnosech  se  řídí akruálním principem,  tzn.  že náklady  a výnosy musí  být 
zaúčtovány v období, se kterým věcně a časově souvisí, a to bez ohledu na pohyb peněžních prostředků. 
K  tomuto  účelu  souží  účty  časového  rozlišení,  které  se  v  rozvaze  vyskytují  jak  na  straně  aktiv,  tak 
na  straně  pasiv.  V  rámci  uzávěrkových  operací  je  tedy  nutné  zaúčtovat  všechny  náklady  a  výnosy 
vztahující se k uzavíranému účetnímu období, případně vytvořit dohadné položky tam, kde není výše 
nákladů nebo výnosů přesně známá. 

Aktivní účty časového rozlišení
Jedná se zejména o náklady příštích období a příjmy příštích období. 

PŘÍKLAD
Společnost ZE, a.s., neplátce DPH, měla k 31. 12. 2021 v rámci časového rozlišení zůstatek na účtu  
381 - Náklady příštích období 10 000 Kč (jedná se o předplatné novin a časopisů na rok 2022).
V průběhu roku 2022 nastaly v oblasti časového rozlišení tyto účetní případy:
1) Do nákladů bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů, které bylo uhrazené v minulém roce.
2) Společnost ZE, a.s., pronajala nebytové prostory nájemci na prosinec 2022 (částka nájemného činila 
    25 000 Kč a nájemce dosud nezaplatil).
3) Z běžného účtu zaplacena reklamní inzerce na období září 2022 - únor 2023 ve výši 120 000 Kč.    

Řešení:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VUD -  Zúčtování nákladů z předplatného novin a časopisů 10 000,- 501 381

VÚD -  Pronájem nebytových prostor na prosinec 2022 25 000,- 385 602

VBÚ -  Z účtu uhrazena platba za reklamní inzerci na 09/2022 - 02/2023 120 000,- 381 221

VÚD -  Podíl nákladů na reklamu za rok 2022 80 000,- 518 381

Pasivní účty časového rozlišení
Jedná se o výdaje příštích období a výnosy příštích období. 

PŘÍKLAD
Reklamní a marketingová agentura MEDIA, s.r.o., neplátce DPH, měla k 31. 12. 2021 zůstatek na účtu  
384 - Výnosy příštích období ve výši 75 000 Kč (jedná se o příjem od zákazníka, který v roce 2021 uhradil 
na účet firmy 100 000 Kč za reklamní akci, která probíhá v období 12/2021 až 03/2022).
V průběhu roku 2022 nastaly v oblasti časového rozlišení tyto účetní případy:
1) Do výnosů byla zaúčtována poměrná část z příjmů za reklamní akci, týkající se roku 2022. 
2) V prosinci 2022 na běžný účet přijato 51 000 Kč jako kurzovné na seminář „Jak zvýšit prodej pomocí 
     marketingu“, který se uskuteční v 01/2023.
3) Nájem učebny za 4. čtvrtletí 2022 ve výši 45 000 Kč - společnost MEDIA, s.r.o., jej bude hradit v 01/2023.

účetní operace
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Řešení:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VUD -  Zúčtování výnosů z reklamní akce 75 000,- 384 602

VBÚ -  Na účet přijato kurzovné na seminář (01/2023) 51 000,- 221 384

VÚD -  Nájem učebny za 4. čtvrtletí 2022 45 000,- 518 383

1.2.2 Kurzové rozdíly k rozvahovému dni

Veškerý majetek a závazky v cizí měně musí účetní jednotka vykázat v hodnotě odpovídající kurzu, který 
ČNB vyhlásila k poslednímu pracovnímu dni daného účetního období. 

PŘÍKLAD na inventarizaci zásob
Na konci roku 2022 měla účetní jednotka tento majetek a závazky v cizí měně:
Valutová pokladna                                                         5 000 EUR                  125 000 Kč
Neuhrazená faktura za nákup zboží                             10 000 EUR                   252 000 Kč
Neuhrazená faktura za prodej zboží                             15 000 EUR                  380 000 Kč
Kurz ČNB k 31. 12. 2022 = 24,80 Kč

 Řešení:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VUD -  Kurzový rozdíl ve valutové pokladně 1 000 563 211

VBÚ -  Kurzový rozdíl z neuhrazené dodavatelské faktury 4 000 321 663

VÚD -  Kurzový rozdíl z neuhrazené vystavené fakutry 8 000 563 311

1.2.3 Opravné položky

Opravné položky se vytvářejí v případě, že skutečná (tržní)  hodnota majetku účetní jednotky je nižší než 
cena v účetnictví a toto snížení není trvalého charakteru. Některé firmy v praxi nepovažují za důležité 
o účetních opravných položkách účtovat. Tím však zkreslují reálný stav svého majetku a porušují tak 
zákon o účetnictví. Opravné položky se tvoří například k neprodejným zásobám nebo k neuhrazeným 
pohledávkám po splatnosti. 

Opravné položky k zásobám
Opravné položky k zásobám se vytváří, pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena 
je  nižší  než  cena  v  účetnictví  (např.  pořizovací  cena)  a  jedná  se  o  snížení  ocenění  zásob  dočasného 
charakteru. Zásoby se v takovém případě musí v účetní závěrce vykázat v této nižší ceně, tzn. na tento 
rozdíl se musí vytvořit opravná položka. 
Tvorba OP se účtuje do nákladů a současně jako snížení hodnoty zásob (v rozvaze se toto snížení vykáže 
ve sloupci korekce). Pokud se při inventarizaci neprokáže opodstatněnost její výše, potom se OP zruší 
(nebo sníží), a to ve prospěch nákladů.  

PŘÍKLAD
Podnikatel se zabývá nákupem a prodejem zboží (prodej oblečení a obuvi). Na konci roku 2021 provedl 
inventarizaci zásob zboží. Bylo zjištěno, že na skladě je zboží v celkové pořizovací ceně 5 600 000 Kč, z toho 
2 000 000 Kč činí sezónní zboží a je reálné, že toto zboží bude muset podnikatel v následujícím roce prodat 
s výraznou slevou. Odhadovaná prodejní cena tohoto zboží je 500 000 Kč.
V následujícím roce bylo veškeré sezónní zboží prodáno za 600 000 Kč + DPH 21 %.
Poznámka: Z důvodu zjednodušení předpokládejme, že u ostatního zboží nedošlo k žádnému přírůstku ani 
úbytku. 

uzávěrkové operaceúčetní operace
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Účtování v roce 2021:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD -  Tvorba opravné položky k zásobám zboží 1 500 000,- 559 196

Částky u zásob v rozvaze na konci roku 2021:

Aktiva Brutto Korekce Netto

Zboží 5 600 000,- - 1 500 000,- 4 100 000,-

Poznámka.:
Ve sl. Brutto se uvádí původní účetní hodnota majetku.
Ve sl. Korekce se uvádí snížení hodnoty majetku oproti původní účetní hodnotě (oprávky, opravné položky).
Ve sl. Netto se uvádí rozdíl mezi sl. Brutto a sl. Korekce, tj. částka zde uvedená odpovídá skutečné momentální 
hodnotě majetku. 
Podrobnější výklad bude uveden v následující kapitole „Účetní závěrka“. 

Účtování v roce 2022:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

PPD -  Tržby za prodej sezónního zboží - cena bez daně 600 000,- 211 604

           DPH 21 % 126 000,- 211 343

VÚD -  Úbytek prodaného sezónního zboží ze skladu 2 000 000,- 504 132

VÚD -  Zrušení opravné položky 1 500 000,- 196 559

Částky u zásob v rozvaze na konci roku 2022:

Aktiva Brutto Korekce Netto

Zboží 3 600 000,- 0,- 3 600 000,-

Výsledek hospodaření z prodeje zboží za rok 2022:
Náklady = 500 000 Kč (504 = 2 000 000 Kč; 559 = - 1 500 000 Kč)
Výnosy =  600 000 Kč
Výsledek hospodaření = zisk 100 000 Kč

Opravné položky k pohledávkám

Opravné  položky  k  pohledávkám  se  vytvářejí  zejména  v  případech,  kdy  pohledávky  jsou  po  lhůtě 
splatnosti, a to zpravidla delší dobu.
Výše  účetní  opravné  položky  závisí  na  rozhodnutí  účetní  jednotky  v  souladu  s  vnitropodnikovou 
směrnicí.  Tvorba  opravné  položky  se  účtuje  do  nákladů  a  současně  se  snižuje  hodnota  pohledávky  
(v rozvaze se toto snížení zachycuje prostřednictvím sloupce korekce). 
Na  rozdíl  od  tvorby  opravných  položek  k  zásobám,  dlouhodobému majetku  apod. může  být  náklad 
vzniklý  při  tvorbě  opravných  položek  k  pohledávkám  daňově  účinný.  Musí  být  ovšem  dodrženy 
podmínky uvedené v ZoR.
V  rámci  inventarizace  se  posuzuje  výše  a  odůvodněnost  vytvořených  opravných  položek.  Pokud  
pomine důvod jejich existence (například z důvodu úhrady pohledávky), opravné položky se sníží nebo 
zruší. 

účetní operace
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PŘÍKLAD
Společnost vystavila 10. 6. 2021 fakturu za prodej výrobků ve výši 800 000 Kč + DPH 21 %. Splatnost faktury 
je 20. 6. 2021. Do konce roku nebyla faktura zákazníkem uhrazena. 
Ve vnitřním předpise účetní jednotky je stanoveno, že účetní OP k pohledávkám se začínají tvořit, jestliže 
pohledávka po lhůtě splatnosti je od 3 do 12 měsíců (tvorba OP ve výši 25 %), od 12 do 24 měsíců (tvorba 
OP ve výši 50 %), více než 24 měsíců (tvorba OP ve výši 100 %).
Na konci roku 2021 byla vytvořena OP ve výši 25 % z její nominální hodnoty. 
Na konci roku 2022 byla pohledávka evidovaná stále jako neuhrazená. Účetní jednotka dle vnitřní směrnice 
doúčtovala tvorbu OP do výše 50 % její nominání hodnoty. Vzhledem k tomu, že od sjednané doby splatnosti 
pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude dle ZoR tvorba OP daňovým nákladem do výše 50 % 
neuhrazené hodnoty pohledávky. 

Účtování na konci roku 2021:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

FAV -  Za prodej výrobků - cena bez daně 800 000,- 311 601

          DPH 21 % 168 000,- 311 343

VÚD -  Tvorba opravných položek (nesplňuje podmínky ZoR) 242 000,- 559 391

Částky pohledávek v rozvaze na konci roku 2021:

Aktiva Brutto Korekce Netto

Pohledávky 968 000,- - 242 000,- 726 000,-

Účtování na konci roku 2022:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

FAV -  Tvorba zákonné OP ve výši 50 % 484 000,- 558 391

VÚD - Zrušení nedaňové opravné položky 242 000,- 391 559

Částky pohledávek v rozvaze na konci roku 2022:

Aktiva Brutto Korekce Netto

Pohledávky 968 000,- - 484 000,- 484 000,-

1.2.4 Dohadné položky (aktivní a pasivní)

Dohadné položky aktivní (účet 388) obsahují pohledávky, u nichž není ke dni sestavení účetní závěrky 
známa  jejich  přesná  hodnota.  Tyto  pohledávky  jsou  ale  spojeny  s  běžným  účetním  obdobím  a  tak  
v zájmu dodržení akruálního principu a pravdivého zobrazení skutečnosti, je nutné je v tomto období také 
vykázat. Jedná se například o náhradu za pojistnou událost, ke které došlo v běžném účetním období a je 
zřejmé, že ji pojišťovna účetní jednotce poskytne, ale přesná částka nebyla ke dni uzávěrky pojišťovnou 
vyčíslena. 

Dohadné položky pasivní (účet 389) obsahují závazky, u nichž není ke dni sestavení účetní závěrky 
známa  jejich  částka. Tyto  závazky  jsou  však  spojeny  s  běžným  účetním  obdobím,  a  tak  je  nutné  je   
v  tomto  období  také  vykázat.  V  praxi  se  zpravidla  jedná  o  nevyfakturované  dodávky,  například 
za elektřinu, vodu, plyn, telefonní hovory apod. 

Příčinou vzniku dohadných položek ja absence účetního dokladu, který by dokumentoval přesnou výši 
pohledávky, resp. závazku.

uzávěrkové operaceúčetní operace
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PŘÍKLAD
Podnikatel, plátce DPH, neobdržel ke dni sestavení účetní závěrky fakturu za dodávku plynu za rok 2021.   
Na základě zkušeností z minulých let vytvořil dohadnou položku pasivní ve výši 50 000 Kč. 
V dubnu 2022 obdržel fakturu za dodávku plynu v roce 2021 ve výši 60 000 Kč + DPH 21 %.

 Účtování na konci roku 2021:
Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD -  Odhadovaná výše spotřeby plynu 50 000,- 502 389

Účtování v roce 2022:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

FAP -  Spotřeba plynu v roce 2021 - cena bez daně 60 000,- 389 321

                                                      - DPH 21 % 12 600,- 343 321

VÚD - Rozdíl mezi odhadovanou a vyfakturovanou částkou 10 000,- 502 389

1.2.5 Rezervy

Rezervy (účtová skupina 45) jsou v účetnictví považovány za cizí zdroje a v rozvaze se tedy vykazují 
na straně pasiv. Vytváří se na pokrytí budoucích výdajů, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že 
nastanou, avšak zpravidla není jistá částka ani přesné datum, k němuž vzniknou. 

Tvorba rezerv se účtuje do nákladů v 55. účtové skupině. Pokud jsou splněny podmínky ZoR (jedná se 
například o rezervu na opravy „vybraného“ dlouhodobého hmotného majetku), potom náklad vzniklý  
při jejich tvorbě, je daňově účinný. 

Použití rezerv, resp. jejich snížení nebo zrušení, se účtuje ve prospěch nákladů. 

Rezervy podléhají dokladové inventuře a zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. 

1.2.6 Odpisy DHM

Odpisy DHM jsou další uzávěrkovou operací, které je třeba věnovat patřičnou pozornost, protože mají 
vliv na pravdivé zobrazení majetku účetní jednotky. Některé menší firmy si „usnadňují život“ tím, že 
sjednocují účetní odpisy s daňovými. Přitom částky daňových odpisů často neodpovídají skutečnému 
opotřebení majetku. Tím však dochází ke zkreslování věrného a poctivého obrazu účetnictví. 
Účetní odpisy se stanoví na základě rozhodnutí účetní jednotky a měly by být upraveny vnitřní směrnicí. 
Výpočet odpisů se provádí na základě odpisového plánu účetní jednotky.
Daňové odpisy se vypočítají na základě zákona o daních z příjmů a slouží ke správnému výpočtu základu 
daně a následně daňové povinnosti účetní jednotky. 

PŘÍKLAD na rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Tiskárna EKONOM, a.s., pořídila v roce 2021 stroj, jehož pořizovací cena byla 2 400 000 Kč. V září byly 
splněny podmínky k uvedení stroje do užívání. Odpisování bylo zahájeno od prvního dne měsíce následujícího 
po uvedení majetku do užívání. Na základě zkušeností z minulých let se předpokládá doba použitelnosti 
tohoto stroje 60 měsíců. 
Pro výpočet daňových odpisů byl stroj zařazen do 2. odpisové skupiny, zvoleno bylo zrychlené odpisování 
(koef. v prvním roce 5, v dalších letech odpisování = 6). 
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Řešení – rok 2021:
Účetní odpisy …   (2 400 000 / 60) * 3 = 120 000 Kč
Daňové odpisy … 2 400 000 / 5 = 480 000 Kč
Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně za rok 2021
Účetní výsledek hospodaření před zaúčtováním odpisů byl zisk 1 000 000 Kč (nebyly v něm zahrnuty 
žádné nedaňové náklady a výnosy).

Text Kč

Účetní VH (před zaúčtováním odpisů) 1 000 000,-

Účetní odpisy - 120 000,-

Účetní VH po zaúčtování odpisů    880 000,-

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (120 000 - 480 000) - 360 000,-

Základ daně ... 880 000 - 360 000    520 000,-

Rok 2022:
Účetní odpisy …   (2 400 000 / 60) * 12 = 480 000 Kč
Daňové odpisy … (2 * 1 920 000) / (6 - 1) = 768 000 Kč
Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně za rok 2021
Účetní výsledek hospodaření před zaúčtováním odpisů činil stejně jako v předchozím roce, tj. 1 mil. Kč. 

Text Kč

Účetní VH (před zaúčtováním odpisů) 1 000 000,-

Účetní odpisy - 480 000,-

Účetní VH po zaúčtování odpisů    520 000,-

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (480 000 - 768 000) - 288 000,-

Základ daně ... 520 000 - 288 000    232 000,-

1.3  ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A JEHO ÚPRAVA NA ZÁKLAD DANĚ
Účetní výsledek hospodaření  je  definován  účetními  předpisy  jako  rozdíl  zaúčtovaných  nákladů  a  
výnosů. 
Základ daně z příjmů je částka, ze které účetní  jednotka stanoví svoji daňovou povinnost. Při  jeho 
výpočtu  se  vychází  z  účetního  VH  (před  zdaněním),  který  se  však  musí  upravit  o  připočitatelné 
a odčitatelné položky. Jedná se zejména o nedaňové náklady (tj. položky zvyšující základ daně), příp.  
o výnosy, které nevstupují do základu daně (tj. položky snižující základ daně).
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně může být velký rozdíl. 

1.3.1 Položky zvyšující základ daně

Jedná se zejména o daňově neuznatelné náklady, které musí být připočteny k účetnímu VH. 
Některé nákladové účty mohou obsahovat daňově uznatelné i daňově neuznatelné náklady. Typickým 
příkladem je účet 549 - Manka a škody, kdy daňovým nákladem je manko do výše náhrady a nedaňovým 
nákladem je manko přesahující související náhradu.  

U  některých  účtů  je  však  daňová  neuznatelnost  téměř  jednoznačná,  jedná  se  například  o  položky 
zaúčtované na účtech 513, 523, 528, 543, 545, 554, 559. 
Daňovou uznatelnost či neuznatelnost nákladů řeší ZDP (zejména § 24 a 25). 
Mezi další položky zvyšující základ daně patří například hodnoty nezaúčtovaných, avšak zdanitelných 
výnosů.  Může  se  jednat  například  o  chybu  účetního  oddělení,  které  opomnělo  zaúčtovat  některý 
z provedených výkonů. 

účetní výsledek hospodaření 
a jeho úprava na základ daně

účetní operace
na konci účetního oBDoBí1



23

1.3.2 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Účetní odpisy jsou až na výjimky daňově neúčinné. 
Daňově účinné jsou naopak daňové odpisy, které však nejsou zaúčtovány v účetních nákladech. 
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je třeba zohlednit v daňovém přiznání. Pokud účetní odpisy 
převyšují daňové odpisy, rozdíl základ daně zvyšuje a v opačném případě, tj. účetní odpisy jsou nižší než 
daňové odpisy, rozdíl základ daně snižuje. 

1.3.3 Položky snižující základ daně

Jedná se zejména o výnosy, které z různých důvodů nevstupují do základu daně. Typickým příkladem 
jsou podíly na zisku, které buď jsou zdaněny srážkovou daní nebo v některých případech jsou dokonce 
od daně osvobozené. 

Výsledkem výše uvedených úprav  je základ daně, příp. daňová ztráta. Základ daně  lze dále snižovat  
o odčitatelné položky, například o daňovou ztrátu minulých let, poskytnuté dary splňující podmíny ZDP 
apod.
Ze základu daně sníženého o odčitatelné položky se vypočítá daňová povinnost účetní jednotky (sazba 
daně z příjmů právnických osob pro rok 2022 činí 19 %). 

PŘÍKLAD na úpravu účetního VH na základ daně
Společnost TESÁK, s.r.o., měla v účetním období následující náklady a výnosy:
- tržba za prodej zboží                                                 9 700 000 Kč
- ostatní provozní výnosy                                               200 000 Kč
- přijaté podíly na zisku (zdaněné srážkovou daní)         100 000 Kč
- náklady vynaložené na prodané zboží                       5 800 000 Kč
- služby                                                                          800 000 Kč
- mzdové náklady                                                       1 000 000 Kč
- zákonné pojištění                                                        338 000 Kč
- ostatní provozní náklady                                              662 000 Kč
- účetní odpisy                                                               300 000 Kč (daňové odpisy 500 000 Kč)
- tvorba opravných položek k zásobám                          600 000 Kč

Položka Kč

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním   500 000,-

(náklady = 9 500 000 Kč, výnosy = 10 000 000 Kč)

Položky zvyšující základ daně (nedaňové náklady) - účet 559 + 600 000,-

Položky snižující základ daně (nedaňové výnosy) - účet 665 - 100 000,-

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy - 200 000,-

Základ daně 800 000,-

Daň z příjmů splatná (19 %) 152 000,-

Výsledek hospodaření po zdanění 348 000,-

Daň z příjmů  splatná  je  pro účetní  jednotku nákladem a ovlivňuje výsledek hospodaření  po  zdanění  
(tzv. použitelný zisk). 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD -  Předpis splatné daně z příjmů 152 000,- 591 341

účetní operace
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SOUHRNNÁ ÚLOHA  NA ÚČETNÍ OPERACE NA KONCI ROKU

Obchodní  společnost  DOMINO,  s.  r.  o.,  se  sídlem  Znojmo,  Masarykovo  nám.  132,  zaúčtovala 
v  průběhu  roku  jednotlivé  účetní  doklady  a  na  základě  toho  vykázala  na  konci  účetního  období 
(kalendářní  rok  2022)  následující  zůstatky  na  rozvahových  a  výsledkových  účtech  (před 
zaúčtováním uzávěrkových operací a daňové povinnosti účetní jednotky).

Informace k zůstatkům na jednotlivých rozvahových účtech  
(k 31. 12. 2022 před zaúčtováním uzávěrkových operací)

0. účtová třída

013 - Software                    90 000,-
- ekonomický software pořízený v únoru 2021, který se účetně i daňově odpisuje rovnoměrně po dobu  
36 měsíců (v roce 2022 se odpisuje 12 měsíců).

073 - Oprávky k softwaru                25 000,-

022 - Hmotné movité věci              720 000,-
-  osobní  automobil  Škoda  Superb  Combi,  který  byl  pořízen  v  únoru  2022.  Pro  účely  daňového  
odpisování  je  automobil  zařazen  do  druhé  odpisové  skupiny  a  byl  zvolen  zrychlený  způsob 
odpisování, koeficient v prvním roce = 5. Pro účetní odpisování použita metoda časových odpisů, doba  
použitelnosti auta byla stanovena na 60 měsíců (s odpisováním se začíná v měsíci následujícím po měsíci, 
kdy byl automobil zařazen do obchodního majetku).

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD - Odpis softwaru za rok 2022 .......

VÚD -  Odpis automobilu Škoda Superb za rok 2022 ......

1. účtová třída
112 - Materiál na skladě                  250 000,-

132 - Zboží na skladě a v prodejnách             7 250 000,-
Při inventarizaci zásob zjištěny tyto skutečné stavy:
Materiál = 250 000 Kč, Zboží na skladě = 7 200 000 Kč. 
U zboží je norma přirozeného úbytku stanovena ve výši 10 000 Kč. Skladník měl podepsanou smlouvu 
o hmotné odpovědnosti, na jejímž základě se případné manko předepisuje k náhradě v maximální výši 
25 000 Kč. 
U materiálu činí reálná hodnota na konci účetního období 100 000 Kč.

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD - Norma přirozeného úbytku u zboží 10 000,-

VÚD - Manko u zboží (převyšující normu přirozeného úbytku) ......

VÚD - Předpis manka k náhradě zaměstnanci 25 000,-

VÚD - Opravná položka k zásobám materiálu ......

2. účtová třída
211.100 - Korunová pokladna                    5 000,-
211.200 - Valutová pokladna ... 1 000 EUR               26 500,-
221 - Běžný účet                1 076 500,-

účetní výsledek hospodaření 
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(všechny zůstatky na účtech se shodují se skutečnými stavy peněžních prostředků) 

Kurz ČNB na konci účetního období byl 27,20 Kč.

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD - Kurzový rozdíl ve valutové pokladně ......

3. účtová třída

311 - Odběratelé              800 000,-
U pohledávek za odběrateli ve výši 800 000 Kč (všechny pohledávky jsou krátkodobé)  je část z nich 
po  lhůtě  splatnosti. Na  základě  zkušeností  z minulých  let  se  předpokládá,  že  15 % konečného  stavu 
pohledávek nebude uhrazeno a v této výši bude tvořit opravné položky.  
Z  těchto  vytvořených  opravných  položek  splňují  podmínky  zákona  o  rezervách  opravné  položky 
v celkové výši 25 000 Kč. 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD - Tvorba zákonné OP k pohledávce .......

VÚD -  Tvorba účetní OP k pohledávce ......

321 - Dodavatelé              270 000,-
Zůstatek na účtu Dodavatelé souhlasí se stavem neuhrazených faktur, všechny závazky jsou krátkodobé.

341 - Daň z příjmů              40 000,- (MD)
Zůstatek odpovídá zaplacené záloze na daň z příjmů.

343 - Daň z přidané hodnoty             46 000,- (Dal)
Zůstatek odpovídá daňové povnnosti za poslední zdaňovací období.      

381 - Náklady příštích období             18 000,-
Na  tento účet bylo zaúčtováno zaplacené havarijní pojištění osobního automobilu ve výši 18 000 Kč 
na období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023. 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD - Poměrná část havarijního pojištění ......

4. účtová třída

411 - Základní kapitál              200 000,-
Výše základního kapitálu evidovaná na účtu 411 souhlasí s částkou uvedenou na výpisu z OR.

428 - Nerozdělený zisk minulých let          1 500 000,-
Jedná se o zisk z roku 2021, který byl v průběhu roku 2022 převeden na tento účet na základě rozhodnutí 
valné hromady.

461 - Dlouhodobé úvěry             7 090 000,-
Zůstatek na tomto účtu souhlasí s výpisem z úvěrového účtu na konci účetního období. 

účetní operace
na konci účetního oBDoBí 1účetní výsledek hospodaření 

a jeho úprava na základ daně



26

Výpočet základu daně z příjmů a daňové povinnosti účetní jednotky

Na konci roku 2022 byly na výsledkových účtech tyto zůstatky:
Poznámka: Částky uvedené kurzívou odpovídají zůstatkům, které byly zjištěny na základě zaúčtovaných 
uzávěrkových operací.

501 - Spotřeba materiálu             150 000,-
504.1 - Prodané zboží (v pořizovacích cenách)    18 500 000,-
504.2 - Prodané zboží (přizozený úbytek)          10 000,-     
511 - Opravy a udržování          1 450 000,-
518 - Ostatní služby            1 100 000,-
548 - Ostatní provozní náklady (pojištění)          16 500,-
549 - Manka a škody                 40 000,-
551 - Odpisy DHM a DNM             150 000,- 
558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek         25 000,-  
559 - Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek         245 000,-
562 - Úroky                 120 000,-
568 - Ostatní finanční náklady               45 000,-
604 - Tržy za zboží          22 500 000,-
648 - Ostatní provozní výnosy (náhrada za manko)         25 000,-
662 - Úroky                  10 000,-
663 - Kurzové zisky                               700,-

Položka Kč

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním ..................

(náklady = ....................... Kč, výnosy = .................. Kč)

Položky zvyšující základ daně (nedaňové náklady) 

účet 549

účet 559

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ............

Základ daně .............

Základ daně zaokrouhlený na tisíce dolů ...........

Daň z příjmů splatná (19 %) .............

Výsledek hospodaření po zdanění .............

VÚD Povinnost k dani z příjmů účetní jednotky .............
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Zkontrolujte, zda Vám souhlasí vypočtené částky z předchozí úlohy s částkami na účtech  
702 a 710. 

702 - Konečný účet rozvažný

Účet Název Částka Účet  Název Částka

013 Software    90 000 321 Dodavatelé 270 000

073 Oprávky k software - 55 000 341 Daň z příjmů 134 800

022 Hmotné movité věci 720 000 343 DPH 46 000

082 Oprávky k hm. mov. věcem - 120 000 411 Základní kapitál 200 000

112 Materiál 250 000 428 Nerozdělený zisk min. let 1 500 000

132 Zboží 7 200 000 461 Dlouhodobé úvěry 7 090 000

191 Opravná položka k materiálu - 150 000

211 Pokladna 32 200

221 Bankovní účty 1 076 500

311 Odběratelé 800 000

335 Pohledávky za zaměstnanci 25 000

381 Náklady příštích období 1 500

391 Opravná položka k pohled. - 120 000

Celkem 9 750 200 Celkem 9 240 800

710 Zisk po zdanění 509 400

710 - Účet zisků a ztrát

Účet Název Částka Účet  Název Částka

501 Spotřeba materiálu 150 000 604 Tržby z prodeje zboží 22 500 000

504 Prodané zboží 18 510 000 648 Ostatní provozní výnosy 25 000

511 Opravy a udržování 1 450 000 662 Úroky 10 000

518 Ostatní služby 1 100 000 663 Kurzové zisky 700

548 Ostatní provozní náklady 16 500

549 Manka a škody 40 000

551 Odpisy DHM a DNM 150 000

558 Tvorba a zúčt. zákonných OP 25 000

559 Tvorba a zúčt. ostatních OP 245 000

562 Úroky 120 000

568 Ostatní finanční náklady 45 000

591 Daň z příjmů splatná 174 800

Celkem 22 026 300 Celkem 22 535 700

702 Zisk po zdanění 509 400
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