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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.
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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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   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
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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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Ú
LO
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A

   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.

&

@

1.3  Peněžní prostředky v pokladně
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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.

&

1.4  Ceniny
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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

W
W

W
.S

TO
H
L-

ZN
O
JM

O
.C

Z



1   KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

16

P
Ř

ÍK
LA

D

   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. 
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   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. 
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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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2 ZÁSOBY

2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁSOB
Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jde o takové složky majetku, u kterých dochází 
k jednorázové spotřebě.

Zásoby se zahrnují do nákladů v  souladu s   účetními předpisy  jednorázově, a  to v okamžiku  jejich 
spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku.

Pro účtování zásob je vymezena 1. účtová třída, která obsahuje rozvahové účty aktivní. Účty 
zásob se zde člení do těchto účtových skupin:

11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní činnosti
13 – Zboží
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám

2.1.1 Materiál (účtová skupina 11)
Do materiálu patří zejména:

a) suroviny (základní materiál) – přechází zcela nebo zčásti do hodnoty výrobku a tvoří 
jeho podstatu (např. dřevo u nábytku, v šicí dílně látka apod.)

b) pomocné látky – přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky, 
barvy),

c) provozovací látky – látky, které jsou potřeba pro zajištění provozu účetní jednotky jako 
celku (např. kancelářský materiál, čisticí prostředky, mazadla, paliva),

d) náhradní díly – předměty určené k uvedení majetku do původního stavu,

e) obaly – slouží k ochraně a dopravě nakoupených zásob a výrobků,

f) drobný hmotný majetek – hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok, jejichž ocenění nepřevyšuje limit stanovený účetní jednotkou pro zařazení 
do dlouhodobého hmotného majetku a o nichž účetní jednotka rozhodla, že o nich 
nebude účtovat jako o dlouhodobém majetku, ale o zásobách.
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   Příklad

Společnost BETA, s.r.o., nakoupila kopírovací stroj za 50 000 Kč.
Účetní jednotka si ve vnitřním předpise stanovila limit pro zařazení  
do DHM ve výši 80 000 Kč.

Řešení:
Vzhledem k tomu, že cena kopírky nedosahuje limit stanove-
ný pro DHM (80 000 Kč), je na rozhodnutí účetní jednotky, zda 
bude o tomto majetku účtovat jako o zásobách. V takovém pří-
padě při jeho vydání do používání jeho pořizovací cenu zahrne 
jednorázově do nákladů.

&
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2.1.2 Zásoby vlastní činnosti (účtová skupina 12)
Do této skupiny patří zejména:

a) nedokončená výroba – produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni 
a nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou hotovými výrobky (mohou to být například 
materiálové vstupy na různých stupních rozpracovanosti)

b) polotovary – produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny do  
hotových výrobků v dalším výrobním procesu. Polotovary mohou být určeny také 
k prodeji dalšímu zpracovateli (například polotovarem pro výrobu broušeného skla je 
čirá sklenice, která se už může také prodávat; hotovým výrobkem je však až sklenice 
broušená)

c) výrobky – předměty vlastní výroby, které jsou určené k prodeji

2.1.3 Zboží (účtová skupina 13)
Zahrnují se sem zejména movité věci, které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. 

Poznámka: 
Zbožím jsou také vlastní výrobky, které byly předány do vlastních prodejen. 
Zbožím jsou i nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej 
nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá 
a neprovádí na nich technické zhodnocení. 

2.2 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB

2.2.1 Oceňování zásob při pořízení
Způsob oceňování zásob závisí na způsobu nabytí, tj. zda se jedná o nakupované zásoby  
nebo zásoby vytvořené vlastní činností, příp. zásoby získané bezúplatně. 

1. Nakupované zásoby – ocenění POŘIZOVACÍ CENOU
Nakupované zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení 
(= fakturační cenou) a vedlejšími pořizovacími náklady, které s pořízením zásob souvisejí. 
Vedlejší pořizovací náklady zahrnují zejména:

a)  přepravné, a to jak externí (vyúčtované jinými účetními jednotkami), tak interní 
(vnitropodniková služba)

b)  clo
c)  provize
d)  pojistné při přepravě
e)  u neplátců DPH také daň z přidané hodnoty

UPOZORNĚNÍ
Pro účetní jednotky z výše uvedeného vyplývá, že náklady jako například 
přepravné, provize, pojistné, clo nelze zahrnout do nákladů v momentu jejich 
vynaložení, ale až v momentu úbytku příslušné zásoby, k níž se věcně vztahují (tj. 
v okamžiku vynaložení se účtují na kalkulační účet 111 – Pořízení materiálu, resp.  
131 – Pořízení zboží).

Poznámka:
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, 
kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů, které se účtují přímo 
na příslušné nákladové účty.

!
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   Příklad

Společnost ADAM, a.s.,nakoupila materiál s těmito pořizovacími náklady: 
faktura za nákup 200 metrů materiálu po 450 Kč / 1 m 90 000 Kč
faktura za zprostředkování nákupu materiálu 8 000 Kč
hotově zaplaceno přepravci za dopravu materiálu 2 000 Kč

Řešení:
Pořizovací cena nakoupeného materiálu  100 000 Kč
Jednotková cena materiálu       500 Kč /1 m
Účtování:
Faktura za nákup materiálu 90 000 Kč 111 / 321
Faktura za zprostředkování nákupu materiálu 8 000 Kč 111 / 321
Hotově zaplaceno za dopravu materiálu 2 000 Kč 111 / 211
Převzetí materiálu na sklad 100 000 Kč 112 / 111

2. Zásoby vytvořené vlastní činností – ocenění ve VLASTNÍCH NÁKLADECH
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve vlastních nákladech, a to buď ve skutečné výši, 
nebo v předem stanovených nákladech podle předběžných kalkulací. 

Vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou, popřípadě i nepřímé náklady, 
které se vztahují k výrobě nebo k jiné vlastní činnosti.

Přímé náklady jsou takové, které se vztahují k určitému druhu výrobků nebo službě a jsou 
na ně přímo zjistitelné (např. přímý materiál – spotřeba základního materiálu, přímé mzdy – 
mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas).

Nepřímé náklady jsou pak společné více druhům výkonů a souvisí s obsluhou a řízením 
výroby (např. výrobní režie). Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité období se potom 
rozpočítávají na jednotlivé druhy výkonů. 
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Paní BÁRA podniká jako fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. Na výrobní 
zakázku, která ještě nebyla dokončena, měla tyto náklady:
– spotřeba materiálu na základě výdejek                                                                      1 000 000 Kč
– hrubé mzdy pracovníků, kteří na výrobní zakázce pracovali                              500 000 Kč
– sociální a zdravotní pojištění podniku k hrubým mzdám                                               169 000 Kč
– režijní náklady k zakázce (spotřeba energie, odpisy, nakupované služby...)              431 000 Kč

Vlastní náklady nedokončené výroby celkem                                                       2 100 000 Kč

3. Zásoby získané bezúplatně – ocenění REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENOU
Reprodukční pořizovací cenou jsou oceňovány zásoby, u nichž není známa pořizovací cena. 
Jde tedy například o předměty bezplatně nabyté (darováním) nebo přebytky zásob zjištěné při 
inventarizaci apod. 

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

Stanoví se například kvalifikovaným odhadem nebo porovnáním cen zásob obdobného charakteru, 
pokud není stejný druh na trhu apod. 
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Při inventuře zásob zboží byl v knihkupectví CHRISTIAN zjištěn fyzický stav knížek 
„OBSLUHA PC PRO SENIORY“ v počtu 40 kusů. V účetnictví však tyto knihy nebyly 
vůbec evidovány. 
Při ocenění těchto publikací se použije reprodukční pořizovací cena, která může 
vycházet například ze skladového ocenění podobných knížek.

2.2.2 Oceňování zásob při vyskladnění
Úbytky zásob (např. při výdeji materiálu ze skladu do spotřeby nebo při úbytku prodaného 
zboží) může účetní jednotka oceňovat několika způsoby. 

Nejjednodušším způsobem je varianta, kdy úbytek zásob se uskutečňuje v pořizovacích cenách, 
ve kterých jsou zásoby evidovány na skladě. Tohoto způsobu však lze použít jen tehdy, když je 
skutečně známo, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji.

V praxi však často při nákupu zásob dochází k tomu, že ceny jednoho druhu pořízených zásob jsou  
rozdílné jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání. 
V takovém případě účetní předpisy při oceňování výdeje stejného druhu nakupovaných zásob 
umožňují použít různé způsoby. Je to zejména oceňování váženým aritmetickým průměrem 
nebo metodou FIFO, tj. první do skladu, první ze skladu. 

1. Metoda váženého aritmetického průměru
Pro výpočet lze zvolit dvě varianty ocenění vydaných zásob pomocí váženého aritmetického 
průměru.               

1) Vážený průměr proměnlivý, který spočívá v tom, že po každém novém přírůstku určitého 
druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. 

Vypočítá se podle vzorce:

        zásoby na skladě v Kč (po posledním přírůstku)
Vážený průměr proměnlivý  =   ---------------------------------------------------------------------------------------
    zásoby na skladě v hmotných jednotkách (po posledním přírůstku)
 

2) Vážený průměr periodický spočívá v tom, že průměr se nezjišťuje po každém jednotlivém  
přírůstku zásob, ale vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší než 1 měsíc. 
Takto zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaných zásob v dalším období. 

Vypočítá se podle vzorce:
           počáteční stav zásob v Kč + přírůstek zásob za období v Kč

Vážený průměr periodický =    -----------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                poč. zásoba v hmotných jedn. + přírůstky zásob za období v hmotných jedn.
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Paní DANIELA má předmět podnikání ŠITÍ ODĚVŮ. 
V prvním čtvrtletí nakoupila a do skladu převzala 
látky stejného druhu, a to na základě těchto dodávek:
  2. 2. 2022 první dodávka – 600 m po 250 Kč
10. 3. 2022 druhá dodávka – 400 m po 300 Kč
25. 3. 2022 třetí dodávka   – 1 800 m po 260 Kč

V březnu byly podle výdejek vyskladněny do výroby 
látky v tomto množství:
15. 3. vyskladněno    800 m
31. 3. vyskladněno 1 500 m

Vypočítejte ocenění úbytku zásob v případě, že účetní 
jednotka použila:
a) vážený aritmetický průměr proměnlivý
b) vážený aritmetický průměr periodický

Řešení:

a) Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

  2. 2. Příjem 600 m 600 m 250 Kč 150 000 150 000

10. 3. Příjem 400 m 1 000 m 300 Kč 120 000 270 000

15. 3. Výdej 800 m 200 m 270 Kč 216 000 54 000

25. 3. Příjem 1 800 m 2 000 m 260 Kč 468 000 522 000

31. 3. Výdej 1 500 m  500 m 261 Kč 391 500 130 500

Výpočet ceny pro vyskladnění při použití váženého aritmetického průměru proměnlivého:
15. 3.  ... průměrná cena = 270 000 / 1000 =  270 Kč / m
31. 3.  ... průměrná cena = 522 000 / 2 000 =  261 Kč / m

b) Metoda váženého aritmetického průměru periodického

Pokud by účetní jednotka použila vážený průměr periodický, potom by v březnu veškerý 
výdej ze skladu oceňovala po celý měsíc cenou, která byla k 1. 3. 2022, tj. 250 Kč/1 m.  

A pro případný výdej materiálu v dubnu by se po celý měsíc použila cena 261 Kč/1 m, 
a to bez ohledu na to, zda by byl v dubnu nějaký příjem materiálu na sklad.
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2. Metoda FIFO, tj. ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu 
Tato metoda odpovídá zásadě „první do skladu (First-In), první ze skladu (First-Out)“, tzn. výdeje 
se oceňují od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá.
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Stejné zadání jako v předchozím příkladu, ale při úbytku zásob se použije metoda FIFO.

Řešení:

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba
  2. 2. Příjem 600 m 600 m 250 Kč 150 000 150 000
10. 3. Příjem 400 m 1 000 m 300 Kč 120 000 270 000
15. 3. Výdej 800 m 200 m --- 210 000 60 000
25. 3. Příjem 1 800 m 2 000 m 260 Kč 468 000 528 000
31. 3. Výdej 1 500 m 500 m --- 398 000 130 000

Výpočet ceny pro vyskladnění:
Vyskladnění 15. 3.: 600 m po 250 Kč +    200 m po 300 Kč = 210 000 Kč
Vyskladnění 31. 3.: 200 m po 300 Kč + 1 300 m po 260 Kč = 398 000 Kč

Ú
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   Úloha 2.1

V pekárně byla k 1. lednu počáteční zásoba mouky 1900 kg v pořizovací ceně 20 Kč za kg. 
Ve sledovaném období byly převzaty na sklad následující dodávky mouky za níže uvedené ceny:
– 10. 1. 2022  příjemka na 700 kg po 18 Kč
– 22. 1. 2022 příjemka na 1 400 kg po 17 Kč
– 10. 2. 2022 příjemka na 1 000 kg po 22 Kč
31. ledna bylo vydáno do spotřeby 2 000 kg mouky a 28. února 1 500 kg mouky. 
Úkol: Vypočítejte ocenění úbytku zásob.          
a) při použití metody váženého aritmetického průměru proměnlivého
    (průměrnou cenu zaokrouhlete na dvě desetinná místa)

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

V  jakých  cenách  by  se  vyskladňovaly  zásoby  při  použití  váženého  aritmetického průměru 
periodického?

b) při použití metody FIFO
Výdejky v lednu: .....................................................................................................
   .....................................................................................................
Výdejky v únoru: .....................................................................................................
   .....................................................................................................
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2.3 ÚČTOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB  
ZPŮSOBEM A

Pro účtování zásob existují dva způsoby evidence zásob (způsob A a způsob B). 
V učebnici Základy účetnictví byl vysvětlen způsob A, kdy se nakupované zásoby v průběhu 
roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají 
až při jejich skutečné spotřebě (tj. na základě výdejek materiálu, příp. prodejek u zboží apod.).
Také v této kapitole se budeme zabývat způsobem A (účtování zásob způsobem B bude 
vysvětleno v kapitole 2.9).

Účtování materiálu a zboží se vyznačuje obdobnými prvky pouze s tím rozdílem, že jsou v účtové osnově 
pro podnikatele samostatné účty pro materiál a zboží. Materiál se eviduje v 11. účtové skupině (účty 111 
– Pořízení materiálu, 112 – Materiál na skladě), zboží se eviduje ve 13. účtové skupině (účty 131 – Pořízení 
zboží, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách). Proto následující výklad účtování nakupovaných zásob 
platí jak pro účtování materiálu, tak pro účtování zboží.

Se základním účtováním nakupovaných zásob způsobem A jste se seznámili v učebnici Základy 
účetnictví.

Ú
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   Opakování účtování materiálu a zboží

Počáteční zůstatek na účtech zásob: 
112 – Materiál na skladě    400 000 Kč (4 000 kg po 100 Kč)
132 – Zboží na skladě a v prodejnách  250 000 Kč (1 000 ks po 250 Kč)

Úkol č. 1: 
Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP1 Za dodávku 2 000 kg materiálu po 90 Kč 180 000,–

FAP2 Za dopravu materiálu   20 000,–

Příjemka Na sklad převzato 2 000 kg materiálu

VBÚ Úhrada dodavatelské faktury za nákup materiálu

Výdejka Výdej 1 000 kg materiálu ze skladu do výroby

FAP Za nákup 500 ks zboží po 220 Kč 110 000,–

VPD Zaplacena provize (neplátci) za zprostředkování nákupu zboží  15 000,–

Příjemka Převzetí 500 ks zboží na prodejnu

FAV Za prodej 200 ks zboží po 400 Kč   80 000,–

Výdejka Vyskladnění 200 ks prodaného zboží

Úkol č. 2: 
Zjistěte konečný zůstatek zásob na skladě (materiálu i zboží), a to jak v naturálních, tak  
v peněžních jednotkách.
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Kromě základního účtování zásob mohou při pořízení zásob nastat další účetní případy:

Vnitropodnikové přepravné
V souvislosti s pořízením zásob může nastat situace, že podnik zajistí dopravu nakoupených 
zásob svým vlastním automobilem. Jde o tzv. vnitropodnikovou přepravu, která je součástí 
pořizovací ceny zásob (spotřeba pohonných hmot, mzda řidiče apod.).

UPOZORNĚNÍ
Vnitropodnikový výkon, který zvyšuje hodnotu aktiv se v účetnictví označuje jako aktivace.

Účtuje se na MD účtu 111 – Pořízení materiálu (resp. 131 – Pořízení zboží) se souvztažným 
zápisem na stranu Dal účtu 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb. 

Toto zaúčtování zajistí, že pořizovací cena zahrnuje i přepravu nakoupených zásob a dále, že 
náklady na přepravu neovlivní výsledek hospodaření účetní jednotky v okamžiku pořízení 
zásob (viz v níže uvedeném příkladu částky na účtech 501 a 521 budou vyrušeny zaúčtováním 
na stranu Dal účtu 586).

Schéma účtování:
 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb                         111 – Pořízení mat. (resp. 131 – Pořízení zb.)
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Podnikatel FRANTA vyrábí sýry. Nakoupil 8 000 litrů mléka od společnosti Mlékárny 
PÍSEK, s.r.o. po 9 Kč za litr, na tuto dodávku vystavila Mlékárna fakturu. Mléko si Franta 
dovezl sám firemním nákladním autem – vlastní náklady na přepravu činí 8 000 Kč 
(spotřeba nafty 6 000 Kč, mzda řidiče 2 000 Kč).

Řešení:
Pořizovací cena nakoupeného mléka  …  80 000 Kč (72 000 + 8000)
Pořizovací cena 1 litru mléka    …        10 Kč (80 000 / 8 000)

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura přijatá za nákup mléka – cena bez daně 72 000 Kč 111 321
2. Nákup nafty spotřebované při dovozu mléka – bez daně   6 000 Kč 501 211
3. Mzda řidiče 2 000 Kč 521 331
4. Aktivace vnitropodnikové dopravy 8 000 Kč 111 586
5. Příjem nakoupeného mléka na sklad 80 000 Kč 112 111

!

převodka za přepravné
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Pořízení zásob materiálu nebo zboží vlastní výrobou (tzv. aktivace zásob)

Někdy může být pro podnik z různých důvodů výhodné, aby materiál (příp. zboží) 
nenakupoval, ale vyrobil si tyto zásoby sám pro sebe. Může jít například o výrobu určitého 
druhu materiálu, který by dodavatelé vyráběli jako kusovou výrobu.

Při výrobě těchto předmětů (materiálu nebo zboží) vzniknou v podniku náklady, které se 
v průběhu výroby účtují na různé nákladové účty. 

Vlastní náklady vynaložené na výrobu těchto zásob pak nemohou být ponechány ve výsledku  
hospodaření. Musí se tedy aktivovat (obdobně jako náklady u vnitropodnikové přepravy), tzn.  
vyrobené zásoby budou zobrazeny v aktivech a vyloučeny z nákladů. 

Pořízení zásob materiálu nebo zboží vlastní výrobou se účtuje na MD účtu 111, resp. 131 se  
souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 585 – Aktivace materiálu a zboží.

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Firma GREGOR, s.r.o., se zabývá nákupem a prodejem zboží. Pro skladování 
některých druhů zboží se firma rozhodla vyrobit regály ve vlastní režii. 
Spotřebovaný materiál na výrobu regálu činil 15 000 Kč, mzda zaměstnance 
připadající na výrobu jednoho regálu činila 5 000 Kč, pojistné podniku z této 
mzdy 1 690 Kč. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
1.  Výdejky na spotřebovaný základní materiál 15 000 Kč 501 112.1
2.  Hrubá mzda 5 000 Kč 521 331
3.  Pojistné podniku ze mzdy   1 690 Kč 524 336
4.  Převod regálu na sklad 21 690 Kč 112.2 585

Pořízení zásob ze zahraničí

Při nákupu zásob ze zahraničí se musí rozlišovat, zda se jedná o pořízení z jiného členského 
státu Evropské unie (dále jen EU) nebo zda se jedná o dodávku ze zemí mimo EU. 

A – Pořízení zásob z jiného členského státu EU
Faktura od dodavatele z jiného členského státu EU je účtována obdobně jako faktura od českého 
dodavatele, pouze s tím rozdílem, že částka bude zpravidla v zahraniční měně a česká účetní 
jednotka ji musí přepočítat na české koruny. 
Poznámka: 
Pro přepočet se může použít buď pevný kurz, nebo denní kurz dle ČNB, a to dle vnitropodnikové směrnice 
účetní jednotky. 

Zahraniční dodavatel (tj. firma z EU) bude české firmě dodávat za cenu bez daně, a to 
za předpokladu, že česká firma (kupující) mu sdělí svoje daňové identifikační číslo (DIČ).
Odběratel si musí sám vypočítat DPH z dodávky materiálu (zboží) a má povinnost tuto 
vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu (účet 343 na straně Dal). 
Tato povinnost přiznat daň se v praxi označuje jako přidanění nebo samovyměření. V praxi se 
pro zaúčtování zpravidla používá účet 349 – Spojovací účet k DPH. 
V případě, že má česká firma od zahraničního dodavatele daňový doklad (tzn. fakturu  
o nákupu), bude mít ve většině případů i nárok na odpočet daně (účet 343 na straně MD).

Pokud bude mít odběratel plný nárok na odpočet, potom bude daň na vstupu i na výstupu stejná  
a odvod finančnímu úřadu v konečném důsledku bude nulový (rozdíl mezi zaúčtováním DPH  
na straně MD a Dal účtu 343).
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Společnost HUGO, a.s., nakoupila v Rakousku zboží za 10 000 EUR. Česká firma sdělila 
rakouskému dodavateli svoje DIČ, tzn. dodávka nebude obsahovat rakouskou daň 
z přidané hodnoty. 
Zboží podléhá v ČR sazbě DPH 21 %. S dodávkou obdržela zároveň fakturu, na základě 
které má nárok na odpočet DPH. 
Účetní jednotka používá podle vnitropodnikové směrnice pevný kurz ve výši 25 Kč/1 €.  

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. Faktura od rakouského dodavatele za nákup zboží 10 000 € 250 000 Kč 131 321
2. Výpočet povinnosti přiznat daň ... 25 000 Kč * 0,21 52 500 Kč 349 343
3. Nárok na odpočet 52 500 Kč 343 349

Poznámka: V případě, že podnik má současně k dispozici i daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet 
daně zaúčtovat jedním zápisem, a to MD 343 / Dal 343. 

B – Pořízení zásob ze zemí mimo EU

V případě nákupu ze zemí mimo EU (například Švýcarsko, Norsko, USA, Kanada) se musí navíc 
účtovat clo, které vyúčtovává příslušný celní orgán (na základě jednotného správního dokladu). 
Jeho výše se eviduje na účtu 379 – Jiné závazky (jde o dluh vůči celnímu úřadu). Vzhledem 
k tomu, že clo je součástí pořizovací ceny nakoupených zásob, účtuje se souvztažně na účtu 
111 – Pořízení materiálu, resp. 131 – Pořízení zboží.

V případě DPH je postup obdobný jako při pořízení zásob z jiného členského státu, tj. odběratel 
má povinnost přiznat daň na výstupu a zpravidla má zároveň nárok na odpočet daně. Základem 
pro výpočet DPH je kromě hodnoty nakoupeného zboží také clo. 

Schéma účtování:
 379 – Jiné závazky                                             111 – Pořízení materiálu (131 – Pořízení zboží)

349 – Spojovací účet k DPH 343 – DPH
P
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   Příklad

Společnost CHARLOTE, s.r.o., se zabývá nákupem a prodejem zboží. Od švýcarského 
dodavatele nakoupila 150 ks hodinek Festina po 50 CHF (kurz 23 Kč / 1 CHF). Celní 
úřad vyúčtoval clo ve výši 27 500 Kč. Sazba DPH činí 21 % (z hodnoty zboží a cla).

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. FAP za nákup zboží od švýcarského dodavatele 172 500 Kč 131 321
2. Jednotný správní doklad – clo 27 500 Kč 131 379
3. DPH – povinnost přiznat daň 42 000 Kč 349 343
4. DPH – nárok na odpočet daně 42 000 Kč 343 349
5. Převzetí zboží na sklad 200 000 Kč 132 131
6. Výpis z BÚ – úhrada švýcarskému dodavateli *) 172 500 Kč 321 221
7. Výpis z BÚ – úhrada celnímu úřadu 27 500 Kč 379 221
*) Pro zjednodušení předpokládejte, že byla uhrazena částka ve stejném kurzu jako vyfakturovaná.

&

clo vyúčtované celním úřadem

povinnost přiznat daň, tzv. přidanění

nárok na odpočet DPH

&
2.3  Účtování nakupovaných zásob způsobem
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   Úloha 2.2

Společnost MORAVA, a.s., nakoupila v USA zboží v hodnotě 5 000 USD (kurz pro přepočet je  
22 Kč / 1 USD). Podle celního dokladu musí zaplatit za zboží clo ve výši 40 000 Kč. Zboží podléhá 
sazbě DPH 21 %.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že společnost MORAVA, a.s., je plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup zboží 5 000 USD

JSD Clo

VÚD Povinnost přiznat DPH – sazba 21 %

Nárok na odpočet DPH 

Příjemka Převzetí zboží na sklad

VBÚ Zaplaceno clo celnímu úřadu

2.4 ANALYTICKÁ EVIDENCE – CENA  
POŘÍZENÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Při pořizování materiálu mohou být nejen různé ceny materiálu od různých dodavatelů, 
ale v různé výši mohou být také vedlejší pořizovací náklady, které jsou závislé na způsobu 
dopravy, vzdálenosti, cenách jednotlivých dopravců apod. 
V případě, že vedlejší náklady nelze přiřadit ke konkrétní dodávce zásob, například v rámci 
jedné dodávky bylo dovezeno více druhů materiálu nebo zboží a bylo by složité rozpočítávat 
náklady na přepravu na jednotlivé druhy, potom se v praxi často používá následující způsob:

	 Pořizovací cena se rozdělí na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady 
Ve finančním účetnictví se účtuje na dvou analytických účtech:
112.100 – Materiál na skladě – cena pořízení
112.200 – Materiál na skladě – vedlejší pořizovací náklady
Součet částek na obou analytických účtech udává skutečnou pořizovací cenu, která je 
uvedena na syntetickém účtu 112 – Materiál na skladě.

Schéma účtování:
 211 – Pokladna
 321 – Dodavatelé 112.100  MNS – cena pořízení 501 – Spotřeba materiálu

nákup mat. v cenách pořízení úbytek mat. v cenách pořízení

112.200 MNS – vedl. poř. nákl.

přírůstek vedlejších poř. nákladů úbytek poměrné části vedlejších 
pořizovacích nákladů

@

2.4  Analytická evidence - cena pořízení a vedlejší náklady

W
W

W
.S

TO
H
L-

ZN
O
JM

O
.C

Z



2   ZÁSOBY

36

Důležitým úkolem je správně vypočítat poměrnou část vedlejších pořizovacích nákladů, které 
lze v daném roce rozpustit do 5. účtové třídy. Částku lze vypočítat pomocí vzorce:

                       UZ
               Poměrná část vedlejších pořizovacích nákladů = ------------------------   *   N
                  PSZ +PŘZ

UZ  ... úbytky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112.100 na straně Dal
PSZ + PŘZ ... počáteční stav + přírůstky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112.100 
   na straně MD
N  ... suma vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných na účtu 112.200

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že do 5. třídy se vedlejší pořizovací náklady dostanou ve stejném 
poměru jako poměr mezi úbytkem zásob v ceně pořízení a hodnotou zásob na skladě před tímto úbytkem 
(také v ceně pořízení).

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Společnost JAKUB, a.s., nakoupila materiál ve dvou dodávkách:
první dodávka  – 1 000 kg materiálu v ceně pořízení po 29 Kč, přepravné 4 000 Kč
druhá dodávka – 4 000 kg materiálu v ceně pořízení po 24 Kč, přepravné 6 000 Kč
Podle výdejky bylo vydáno ze skladu 2 000 kg materiálu (používá metodu FIFO)
Poznámka: Výdej materiálu do spotřeby se oceňuje váženým aritmetickým průměrem, vedlejší 

výdaje se zúčtovávají do nákladů poměrnou částí, a to dle výše uvedeného vzorce.

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. Dodávka 1 000 kg materiálu 29 000 Kč 112.100 321
2. Přepravné materiálu 4 000 Kč 112.200 321
3. Dodávka 4 000 kg materiálu 96 000 Kč 112.100 321
4. Přepravné materiálu    6 000 Kč 112.200 321
5. Výdej materiálu v ceně pořízení 2 000 kg 53 000 Kč 501.100 112.100

Výpočet ceny pořízení vyskladněného materiálu:
Výdej materiálu v ceně pořízení: (1 000 kg * 29 Kč) + (1 000 kg * 24) = 53 000 Kč

6. Podíl vedlejších pořizovacích nákladů 4 240 Kč 501.200 112.200
Výpočet podílu vedlejších pořizovacích nákladů: (53 000 / 29 000 + 96 000) * 10 000 = 4 240 Kč

&
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2.5 REKLAMACE PŘI DODÁVKÁCH ZÁSOB
Při dodávkách zásob se mohou mezi odběratelem a dodavatelem vyskytnout nesrovnalosti, 
které se mohou týkat například množství dodaných zásob, kvality dodávky apod. Odběratel 
uplatňuje své nároky vůči dodavateli například za chybějící množství, tj. uplatňuje reklamaci.

Reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem, a to na účtu 
315 – Ostatní pohledávky (účtovací předpis 315 / 111, resp. 131)
Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. 

a) účtování uznané reklamace:
Dodavatel uzná reklamaci a zašle dobropis na reklamovanou částku. Dobropis je zároveň 
opravným daňovým dokladem, a proto je nutné snížit z reklamované částky odpočet DPH 
na vstupu vůči finančnímu úřadu.   
Dobropis (opravný daňový doklad) cena bez daně   – 315

        DPH    – 343
      cena s daní                – 321

b) případná neuznaná reklamace – částka se zaúčtuje jako škoda     549     315

Poznámka:
V praxi účetní jednotky často o reklamačním nároku vůbec neúčtují a v takovém případě účtují až dobropis,  
tj. doklad, na kterém je uvedeno uplatnění slevy z ceny. Tento dobropis se zaúčtuje stejně jako původní 
doklad, ale se záporným znaménkem. 

P
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   Příklad

Společnost KARINA, s.r.o., se zabývá 
výrobou obuvi. Pro její výrobu nakupuje 
od dodavatele kůži. V lednu společnost 
obdržela fakturu na dodávku 100 m2 kůže 
po 2 000 Kč (+ DPH 21 %). Dodáno však 
bylo pouze 90 m2 kůže, chybějících 10 m2 
bylo u dodavatele reklamováno. 
Dodavatel uznal reklamační nárok v plné výši. 
Část reklamované částky byla řešena formou 
náhradní dodávky (5 m2) a na zbývající část 
zaslal dodavatel dobropis – opravný daňový 
doklad.  

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za materiál – cena bez daně  200 000 Kč  111 321
                                            – DPH 21 %  42 000 Kč  343 321
2. Příjemka materiálu (90 m2 po 2 000 Kč)  180 000 Kč  112 111
3. Vnitřní účetní doklad na reklamační nárok (10 m2 po 2 000 Kč)  20 000 Kč 315 111
4. Uznaná reklamace řešena formou náhradní dodávky (5m2) 10 000 Kč 112 315
5. Opravný daňový doklad na zbývající část – cena bez daně  – 10 000 Kč 315 321
                                                                    – DPH 21 %   – 2 100 Kč  343 321

Poznámka:
Pokud by dodavatel uznal jen část reklamačního nároku (například polovinu, tj. 5 m2), potom by 
neuznaná reklamace ve výši 10 000 Kč byla zaúčtována MD 549 / Dal 315.

&
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   Úloha 2.3

Společnost DALDA, s.r.o., plátce 
DPH, se zabývá výrobou nábytku. 
Za nákup 800 ks laminových desek 
po 500 Kč (+ DPH 21 %) společnost 
obdržela fakturu. Na sklad bylo 
převzato pouze 700 ks těchto desek, 
proto chybějících 100 ks desek 
reklamovala u dodavatele.
Dodavatel uznal reklamační nárok 
ve výši 90 ks desek a na uznanou 
částku poslal dobropis (daňový 
doklad). Zbytek reklamace (10 ks 
desek) dodavatel neuznal.
Dodavateli byla zaplacena faktura 
snížená o dobropisovanou částku.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že společnost DALDA, s.r.o. je 
plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup 800 ks desek  – cena bez daně 400 000,–

   – DPH 21 %   84 000,–

Příjemka Na sklad převzato 700 ks desek  350 000,–

VÚD Reklamační nárok

Dobropis Sleva z důvodu nedodaných 90 ks desek  – cena bez daně – 45 000,–

     – DPH 21 %  – 9 450,–

VÚD Neuznaná reklamace – 10 ks    5 000,–

VBÚ Zaplaceno dodavateli (hodnota faktury snížená o dobropis)

@
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2.6 PRODEJ ZBOŽÍ 
Při prodeji zboží (obdobně jako při prodeji jakéhokoliv jiného majetku) se musí účtovat o dvou 
účetních případech:

1) o tržbě, která bude zaúčtována v prodejní ceně na výnosovém účtu 604 – Tržby za zboží 
se souvztažným zápisem na účtu 311 – Odběratelé, resp. 211 – Pokladna;

2) úbytku prodaného zboží v pořizovací ceně, který se zaúčtuje do nákladů na účet  
504 – Prodané zboží se souvztažným zápisem na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. 

Schéma účtování: 
           604 – Tržby za zboží                                                  211 – Pokladna , 311 – Odběratelé

cena bez daně cena s daní

      343 – Daň z přidané hodnoty

DPH

      132 – Zboží na skladě a v prodejnách     504 – Prodané zboží

Poznámka:
Podnik ve výjimečných případech může prodávat  také  materiál, např. při likvidaci nadměrných 
a nepotřebných zásob. Účtování je obdobné jako u zboží, pouze místo účtu 604 se použije účet 642 – Tržby 
z prodeje materiálu a úbytek materiálu ze skladu se bude účtovat na nákladovém účtu 542 – Prodaný 
materiál se souvztažným zápisem na účtu 112 – Materiál na skladě. 
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   Příklad

Společnost LINDA, a.s., se zabývá obchodní činností. Ve sledovaném období 
nakoupila na fakturu zboží za 605 000 Kč (bez daně 500 000 Kč, DPH 105 000 Kč). 
Polovina nakoupeného zboží byla prodána a na tento prodej vystavila zákazníkovi 
fakturu v hodnotě 484 000 Kč (cena bez daně 400 000 Kč, DPH 84 000 Kč) 

Účtování:	 	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za nákup zboží – cena bez daně 500 000 Kč 131 321
                                               – DPH 21 %   105 000 Kč 343 321
2. Zboží převzato na sklad  500 000 Kč 132 131
3. Faktura vystavená za prodej zboží – cena bez daně 400 000 Kč 311 604
                                                          – DPH 21 % 84 000 Kč 311 343
4. Úbytek prodaného zboží v pořizovací ceně 250 000 Kč 504 132

Výsledek	hospodaření	z	prodeje	zboží:
účet 504 = 250 000 Kč; účet 604 = 400 000 Kč; ZISK = 150 000 Kč

Rozdíl mezi tržbami za prodané zboží (účet 604) a náklady na prodané zboží (účet 504) se 
nazývá obchodní marže.
Marže však není výsledný zisk obchodníka. Zisk snižují ještě další náklady podnikatele, např. 
elektřina, nájemné, mzdy prodavačů apod.

tržba za prodané zboží

úbytek prodaného zboží v pořizovací ceně

&
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   Úloha 2.4

Společnost CRYSTAL, s.r.o., plátce DPH, se zabývá nákupem a prodejem broušeného skla. 
Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Nákup 250 ks broušených váz po 600 Kč  – cena bez daně 150 000,–

     – DPH 21 % 31 500,–

VÚD Broušené vázy si podnikatel sám dovezl – vlastní náklady 15 000,–

VPD Hotově zaplaceno za pojištění při přepravě broušených váz   5 000,–

Příjemka Broušené vázy převzaty na sklad

FAV Za prodej 100 ks broušených váz po 900 Kč – cena bez daně   90 000,–

      – DPH 21 %   18 900,–

Výdejka Vyskladnění prodaných broušených váz (100 ks)

VBÚ Zaplacena faktura dodavateli za nákup váz (viz bod 1)

Úkol č. 2: Vypočítejte obchodní marži, tj. výsledek hospodaření z prodeje zboží.

2.7 INVENTARIZACE ZÁSOB
Podle zákona o účetnictví musí účetní jednotky provádět pravidelné inventarizace, a to 
k zajištění shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečností. 
Provádí se inventarizace:  

a) řádné (pravidelné) – k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, rj. zpravidla k 31. 12. 
b) mimořádné – k okamžiku sestavení mimořádné účetní závěrky nebo při změně 

odpovědného pracovníka.

Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou, kterou provádí inventarizační komise 
a vyhotovuje inventurní soupisy a inventarizační zápis. 
Fyzickou inventuru zásob, kterou nelze provést ke dni účetní závěrky, je třeba provádět dle 
ZoÚ v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvních dvou měsících 
následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav zásob ke dni účetní závěrky 
s údaji fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky zásob za dobu od ukončení fyzické 
inventury do konce účetního období.

Při porovnávání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny inventarizační 
rozdíly,  kterými jsou manka nebo přebytky.

1. Manka 
– skutečný stav je nižší než účetní stav, přičemž rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním 

dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Mankem je tedy úbytek 
zásob, u něhož nebyla zjištěna jeho konkrétní příčina.

Manka se považují v účetnictví za provozní náklad, který se účtuje na účet 549 – Manka a škody  
z provozní činnosti. 
Předepsané náhrady se účtují jako provozní výnos, a to na účet 648 – Ostatní provozní výnosy. 
Náhrada za zaviněné manko se může uskutečnit v hotovosti, platbou na účet nebo srážkou ze mzdy. 

@
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U některých druhů zásob dochází k přirozeným úbytkům (například vysychání dřeva apod.). 
Pro tyto úbytky si stanoví účetní jednotka vnitropodnikovou směrnici, ve které je uvedena výše 
těchto norem. Pokud by úbytek zásob nepřesahoval tuto normu přirozeného úbytku, zaúčtoval 
by se jako běžná spotřeba (tj. u materiálu MD 501 / Dal 112; u zboží MD 504 / Dal 132).
Poznámka:
Z výše uvedeného vyplývá, že za manka se nepovažují přirozené úbytky zásob (např. v důsledku 
sesychání) nebo ztratné v maloobchodním prodeji, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy 
stanovené poplatníkem. 

Škody na zásobách materiálu
Obdobně jako manko se účtují škody, ke kterým mohlo dojít například fyzickým znehodnocením 
nebo živelními pohromami, tj. MD 549 / 112 (resp. 132). 
Předepsané náhrady škod odpovědným osobám nebo náhrada škody od pojišťovny jsou 
výnosem zachyceným na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy. Přiznaná náhrada škody 
pojišťovnou se účtuje na stranu MD účtu 378 – Jiné pohledávky (pokud nebyla přesně známa 
pojistná náhrada, potom to bude na účet 388 – Dohadné účty aktivní). 

Schéma účtování:

 112 – Materiál na skladě  501 – Spotřeba materiálu

549 – Manka a škody

 648 – Ostatní provozní výnosy   335 – Pohledávky za zaměstn.     211 – Pokladna

     221 – Běžný účet

       331 – Zaměstnanci

2. Přebytky
– skutečný stav zásob je vyšší než účetní stav. Přebytky představují materiál, který sice ve skladu 

je, ale nebyl zaúčtován do příjmu. Proto se účtuje na účet 648 – Ostatní provozní výnosy se 
souvztažným zápisem na vrub účtu 112 – Materiál na skladě.

Schéma účtování:

  112 – Materiál na skladě 648 – Ostatní provozní výnosy

přirozené úbytky zásob v rámci norem

manko

předpis náhrady manka úhrada manka hotově

úhrada manka na účet

úhrada manka srážkou ze mzdy

přebytek

2.7  Inventarizace zásob

W
W

W
.S

TO
H
L-

ZN
O
JM

O
.C

Z



2   ZÁSOBY

42

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Firma MAHULENA s.r.o., zjistila v rámci inventarizace zásob tyto inventarizační rozdíly:
a) u materiálu na skladě bylo zjištěno fyzicky méně množství oproti účetnímu stavu, 

a to ve výši 40 000 Kč (u tohoto materiálu je dle vnitřní směrnice stanovena norma 
přirozeného úbytku ve výši 50 000 Kč)

b) u náhradních dílů došlo v důsledku havárie vody ve skladu k jejich zničení ve výši 
100 000 Kč. Pojišťovna potvrdila pojistnou náhradu v plné výši

c) na prodejně bylo u zboží zjištěno manko 45 000 Kč (norma přirozeného úbytku 
u zboží není stanovena). Manko bylo v plné výši předepsáno skladníkovi k úhradě

Účtování:	 	 MD	 Dal
Přirozený úbytek materiálu v rámci norem 40 000 Kč 501 112
Vzniklá škoda u náhradních dílů 100 000 Kč 549 112
Pojišťovnou potvrzená škoda k náhradě 100 000 Kč 378 648
Manko u zboží   45 000 Kč 549 132
Manko předepsáno skladníkovi k úhradě    45 000 Kč 335 648

Ú
LO

H
A

   Úloha 2.5

Podnikatel Kamil má dvě prodejny – jednu s potravinářským zbožím 
a druhou s drogistickým zbožím. 

Na obou prodejnách se uskutečnila ke dni řádné účetní závěrky inventarizace 
s těmito výsledky:
– stav zásob dle fyzické inventury:  
 potraviny ... 1 980 000 Kč; drogerie ... 750 000 Kč
– účetní stav zásob: 
 potraviny ... 2 100 000 Kč; drogerie ... 900 000 Kč

Podnikatel má ve vnitropodnikové směrnici stanovenou normu přirozených 
úbytků zásob ve výši 50 000 Kč (jde o úbytek potravinářského zboží, kdy 
dochází k rychlému znehodnocení prodávaného zboží a z tohoto důvodu 
k jeho neprodejnosti). 
V obchodě s drogistickým zbožím byl rozdíl způsobený krádeží na prodejně. 
Podnikatel měl zásoby zboží pojištěné a pojišťovna přiznala náhradu škody 
ve výši 150 000 Kč, kterou následně poukázala na běžný účet podnikatele.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VÚD Norma přirozeného úbytku potravinářského zboží 50 000,–

VÚD Manko u potravinářského zboží

VÚD Předpis náhrady za manko zaměstnanci (v plné výši)

VÚD Částečná úhrada manka srážkou ze mzdy zaměstnanci 10 000,–

VÚD Škoda v prodejně s drogistickým zboží – v důsledku krádeže

VÚD Potvrzená škoda k náhradě 150 000,–

VBÚ Úhrada od pojišťovny na běžný účet 150 000,–

&

@
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Oceňování zásob při inventarizaci
Jednou ze základních zásad v účetnictví je zásada věrného obrazu účetnictví. To znamená, že 
hodnoty zaznamenané v účetnictví by měly odpovídat skutečnosti. 
Proto se v rámci inventarizace musí také porovnávat, zda ocenění majetku v účetnictví odpovídá 
jeho skutečné hodnotě v daném okamžiku. 
V případě, že se při inventarizaci majetku zjistí, že jeho skutečná hodnota je nižší než stav 
v účetnictví, potom záleží na tom, zda se jedná o přechodné snížení hodnoty majetku nebo 
trvalé snížení.

a) přechodné snížení – provede se úprava ocenění majetku prostřednictvím opravné položky
Opravná položka tedy představuje dočasné snížení hodnoty majetku, ke kterému je 
tvořena, a zaúčtuje se do nákladů na účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 
se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 19x – Opravná položka k zásobám. Tvorba 
opravné položky k zásobám není daňově uznatelným nákladem.

b) trvalé snížení – zaúčtuje se do nákladů na účet 549 – Manka a škody

Poznámka: 
Na zvýšení hodnoty majetku  se opravné položky nesmí v  žádném případě  tvořit, a to z důvodu 
respektování zásady opatrnosti v účetnictví. 

Pokud by pominuly důvody pro nižší ocenění nebo došlo k vyřazení majetku, na který 
byla vytvořena OP (tj. dočasné snížení ocenění majetku se stává trvalým), potom se opravná 
položka zruší, příp. sníží. Zrušení (snížení) OP se účtuje obdobně jako tvorba OP, ale 
na opačných stranách účtů. 

Schéma účtování:
191, 196 – Opravná položka k zásobám (MT, ZB)   559 – Tvorba a zúčtování opravných pol.

112 – Materiál na skladě; 132 – Zboží na skladě 549 – Manka a škody

P
Ř
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D
   Příklad

Inventarizací bylo zjištěno sezónní snížení hodnoty zboží (pořizovací cena v účetnictví 
= 950 tis. Kč, reálná hodnota 500 tis. Kč). Účetní jednotka rozhodla (v souladu 
s vnitřními pravidly) o vytvoření opravné položky k tomuto zboží ve výši 450 000 Kč. 
V následujícím účetním období bylo zboží prodáno za 480 tis. Kč. Vzhledem k úbytku 
prodaného zboží byla zrušena opravná položka. 

Řešení:

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal
Běžné účetní období

VÚD Tvorba opravné položky ke zboží 450 000,– 559 196
Následující účetní období

FAV Prodej zboží 480 000,– 311 604

VÚD Úbytek prodaného zboží 950 000,– 504 132

VÚD Zrušení opravné položky ke zboží 450 000,– 196 559

dočasné snížení hodnoty zásob
snížení (zrušení) opravných položek

trvalé snížení hodnoty zásob

&
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2.8 ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB  
NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Na konci účetního období může u nákupu zásob (materiálu i zboží) nastat situace, že kupující 
nemá ke dni účetní uzávěrky k dispozici oba potřebné doklady, a to fakturu a příjemku. 
V důsledku toho mohou vzniknout tyto dvě situace:

1. Materiál na cestě (obdobné účtování platí i pro Zboží na cestě)
– dochází k němu v případě, že účetní jednotka obdržela fakturu za nákup materiálu, ale ten 

do konce roku nedošel (dodávka je tedy na cestě). Faktura se účtuje obvyklým způsobem, 
chybějící příjemka se nahradí vnitřním účetním dokladem, jímž se převede částka faktury 
z účtu 111 na účet 119 – Materiál na cestě. 

Účtování na konci období:
 321 – Dodavatelé 111 – Pořízení materiálu 119 – Materiál na cestě

V následujícím období, až přijde dodávka, se částka převede z účtu 119 – Materiál na cestě na účet  
112 – Materiál na skladě.

2. Nevyfakturované dodávky 
– představují situaci, kdy přišla dodávka materiálu, ale k této dodávce do konce roku nepřišla 

faktura. Vzhledem k tomu, že účet 111 – Pořízení materiálu nesmí mít na konci roku zůstatek, 
tak se částka na tomto účtu vyruší se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 389 – Dohadné 
účty pasivní (místo faktury vyhotoví účetní jednotka VÚD, podle něhož se zaúčtuje závazek 
v odhadnuté ceně. 

Účtování na konci období:
   389 – Dohadné účty pasivní            111 – Pořízení materiálu    112 – Materiál na skladě

V příštím účetním období se došlá faktura zaúčtuje na stranu MD účtu 389 – Dohadné účty 
pasivní (samozřejmě se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 321 – Dodavatelé). 

UPOZORNĚNÍ
Účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží nesmí vykazovat ke dni účetní 
uzávěrky zůstatek. 

P
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   Příklad

Ve firmě NAPOLEON, s.r.o., došlo na konci účetního období v evidenci materiálu 
k těmto účetním případům:
1. Dodavatelská faktura za nákup základního materiálu – cena bez daně 50 000 Kč, 

DPH 10 500 Kč (materiál nebyl k okamžiku uzavření účetních knih převzat na sklad).
2. Příjemka na dodávku náhradních dílů 90 000 Kč (náhradní díly nebyly do okamžiku 

účetní závěrky vyfakturovány).

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Dodavatelská faktura za dodávku materiálu – cena bez daně 50 000 Kč 111 321
                                                                         – DPH 21 % 10 500 Kč 343 321
2. Příjemka na dodávku náhradních dílů 90 000 Kč 112 111
3. Vnitřní účetní doklad – nevyfakturované dodávky 90 000 Kč 111 389
4. Vnitřní účetní doklad na nepřevzatý materiál 50 000 Kč 119 111

faktury od dodavatelů vyfakturované,  
ale nepřevzaté zásoby

nevyfakturované dodávky převzetí materiálu (příjemky)

!
&
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2.9 ÚČTOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB  
ZPŮSOBEM B

Způsob B evidence zásob je použitelný ve všech účetních jednotkách a použití tohoto způsobu je 
podmíněno běžným vedením skladové evidence pro průkaznost stavu zásob v průběhu účetního 
období. Vyžaduje provádění inventarizace k 31. 12. běžného roku, tj. v den, ke kterému se uzavírají 
účetní knihy, zatímco při způsobu A je možno uskutečňovat též inventarizaci průběžnou.
V průběhu účetního období se všechny složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují 
přímo do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu, resp. 504 – Prodané zboží.
Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob (stejně jako materiál vlastní 
výroby), se aktivují, tzn. účtují se na stranu MD účtu 501, resp. 504 souvztažně s příslušným 
účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Ve způsobu B se v průběhu roku neúčtuje o příjmu zásob na sklad ani o výdeji zásob ze 
skladu. Tyto pohyby se zaznamenají „pouze“ v analytické evidenci, tj. na skladních kartách. 

Účtování materiálu způsobem B v průběhu roku:
 321 – Dodavatelé 501 – Spotřeba materiálu

   211 – Pokladna

 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb 

Při roční uzávěrce se u způsobu B musí zaúčtovat následující dva účetní případy:
	převod počátečního stavu zásob do spotřeby (501 / 112, resp. 504 / 132)
	konečný stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje na stranu MD účtu 112 – Materiál 

na skladě (převede se do zásob) a ve prospěch účtu 501 – Spotřeba materiálu (sníží se 
náklady), resp. 132/504.

Účtování zásob způsobem B na konci roku:
 112 – Materiál na skladě 501 – Spotřeba materiálu

     převod PZ (podle skladové evidence) do spotřeby
 

 převod KZ (podle skladové evidence) na sklad

Pokud by na konci účetního období byly nevyfakturované dodávky zásob, potom by se 
ve způsobu B zaúčtovaly MD 501 – Spotřeba materiálu / Dal 389 – Dohadné účty pasivní.

V případě, že by na konci roku byly vyfakturované, ale nepřevzaté zásoby, účtování by bylo  
MD 119 – Materiál na cestě / Dal 501 – Spotřeba materiálu. 
 
Případné inventarizační rozdíly se ve způsobu B účtují stejně jako u způsobu A, tj.:

– manko  549 – Manka a škody / 112 – Materiál na skladě. 
– přebytky 112 – Materiál na skladě / 648 – Ostatní provozní výnosy.

faktura za materiál,
 vedlejší pořizovací náklady

nákup materiálu za hotové,
hotově placené vedleší pořizovací náklady

přepravné vlastními dopravními prostředky

2.9  Účtování nakupovaných zásob způsobem
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   Příklad

Společnost PATRICIE, s.r.o., provozuje obchodní činnost (zabývá se nákupem a prodejem 
zlatých šperků). 

Zásoby účtuje způsobem B. 

Ve sledovaném účetním období byly tyto účetní případy:
1. Ve Švýcarsku společnost nakoupila zboží za 10 000 CHF, kurz ČNB 24 Kč / 1 CHF. Na tento  

nákup obdržela fakturu. 
2. Od celního úřadu obdržela jednotný správní doklad, na kterém bylo vyčísleno clo 60 000 Kč. 
3. Zboží podléhá sazbě DPH 21 % (ze základu obsahujícího jak fakturovanou cenu zboží, tak clo)
4. Zboží si dovezla ze Švýcarska do ČR vlastním autem, náklady na přepravu činily 20 000 Kč.
5. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu.
6. Část nakoupeného zboží bylo prodáno – tržby činily 121 000 Kč (bez daně 100 000 Kč, DPH 21 %)
7. Pořizovací cena prodaného zboží byla 48 000 Kč.
8. Na konci účetního období byla inventurou zjištěna zásoba zboží ve výši 272 000 Kč.

Řešení:

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Faktura od švýcarského dodavatele za nákup zboží 10 000 CHF 240 000,– 504 321

2. Jednotný správní doklad – clo   60 000,– 504 379

3a. DPH – povinnost přiznat daň (sazba 21 %)   63 000,– 349 343

3b. DPH – nárok na odpočet daně (sazba 21 %)   63 000,– 343 349

4. Přeprava zboží vlastním autem, náklady na přepravu činí   20 000,– 504 586

5. Zboží převzato na prodejnu 320 000,– neúčtuje se
(zápis pouze v AE)

6. Tržby za prodej zboží v hotovosti – cena bez daně 100 000,– 211 604

                                                    – DPH 21 %   21 000,– 211 343

7. Výdejka – úbytek prodaného zboží ze skladu   48 000,– neúčtuje se
(zápis pouze v AE)

8. Převod konečné zásoby na sklad (320 000 – 48 000) 272 000,– 132 504

&
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Ú
LO
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A

   Úloha 2.6

Obchodní společnost LINDA, s.r.o., neplátce DPH, nakupuje a prodává zboží. 
O zásobách účtuje způsobem B.
Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Faktura přijatá za dodávku 2 000 ks zboží po 50 Kč/ks 100 000,–

2. Doprava zboží byla uskutečněna vlastním firemním autem    6 000,–

3. V hotovosti zaplacena provize za zprostředkování nákupu  14 000,–

4. Zboží převzato na sklad (2 000 ks)

5. Faktura vystavená za prodej 1 500 ks zboží po 90 Kč/ks 135 000,–

6. Úbytek prodaného zboží ze skladu (1 500 ks)

7. Zaúčtování konečného stavu zboží na sklad (500 ks)

2.10 ÚČTOVÁNÍ NEDOKONČENÉ  
VÝROBY, POLOTOVARŮ A VÝROBKŮ

Účtování výrobků bylo vysvětleno v učebnici Základy účetnictví.

Ú
LO

H
A

   Opakování účtování výrobků

Společnost PATRIK, a. s., vyrábí nemrznoucí přísady do betonu. Výrobky oceňuje v přímých 
nákladech, tj. přímý materiál + přímé mzdy (vč. nákladů firmy na zdravotní a sociální 
pojištění z mezd).
Náklady na výrobu 1 litru nemrznoucí směsi činí 90 Kč.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že účetní jednotka je plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

Výdejka Výdej materiálu ze skladu do spotřeby 49 620,–

ZVL Hrubé mzdy výrobních dělníků 10 000,–

VÚD Předpis zdravotního a sociálního pojištění z přímých mezd 3 380,–

Příjemka Přírůstek hotové přísady na sklad (700 litrů)

FAV Prodej 500 litrů přísady po 160 Kč 80 000,–

Výdejka Úbytek prodané přísady ze skladu (500 litrů)

@

@

2.10  Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků
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Ve výrobních podnicích mohou vznikat ještě další složky zásob vlastní výroby. 

Je to zejména nedokončená výroba, kdy v průběhu účetního období mohou vzniknout 
ve výrobě různé náklady, ale výsledkem ještě nejsou výrobky ani polotovary, obvykle proto, že 
nebyly provedeny veškeré práce a výrobek či zakázka ještě nebyly ukončeny. Hodnota těchto 
nákladů představuje v účetnictví hodnotu nedokončené výroby a je povinnost ji zahrnout 
do zásob a samozřejmě tyto náklady je třeba vyrušit, aby neovlivnily výsledek hospodaření 
účetní jednotky. 

Dále jsou to polotovary – jde o nedokončené výrobky, které se od předchozích liší tím, že 
jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně (popř. více stupňů) a jsou určeny 
nejen k dohotovení do podoby výrobků, ale obvykle se mohou též samostatně prodávat (např. 
vyrobené součásti a díly při montáži automobilů mohou být použity do vyráběných aut, ale 
mohou být rovněž prodány).

Účtování ostatních zásob vlastní činnosti je obdobné jako účtování výrobků, pro shrnutí je 
níže uvedeno schéma účtování.

Také při účtování zásob vlastní činnosti si účetní jednotka může zvolit způsob A nebo způsob B.
Podle způsobu A se účtuje o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní činnosti v průběhu účetního 
období (zpravidla měsíčně).
Podle způsobu B se účtuje jen počáteční stav na začátku roku, který se na konci roku účetního 
období odepíše souvztažně jako snížení nákladů (na účtech 58. účtové skupiny) a zaúčtuje se 
zásoba zjištěná na konci roku.

Schéma účtování zásob vlastní činnosti způsobem A

 121 – Nedokončená výroba 581 – Změna stavu nedokončené výroby
 122 – Polotovary  582 – Změna stavu polotovarů
 123 – Výrobky 583 – Změna stavu výrobků

Schéma účtování zásob vlastní činnosti způsobem B 

 121 – Nedokončená výroba        581 – Změna stavu nedokončené výroby
 122 – Polotovary  582 – Změna stavu polotovarů
 123 – Výrobky 583 – Změna stavu výrobků
Počáteční stav

Zásoby vlastní činnosti také podléhají inventarizaci. Inventarizační rozdíly se zaúčtují shodně 
ve způsobu A i ve způsobu B, a to následovně:

– manka      MD 549 / Dal 12x (v případě ztráty do výše norem přirozených úbytků MD 58x / Dal 12x)
– přebytky MD 12x / Dal 58x

Poznámka:
Zatímco u nakupovaných zásob se přebytky účtují do výnosů (účet 648), tak u zásob vytvořených vlastní 
činností se přebytky účtují na stranu Dal účtů skupiny 58x.

průběžné úbytky

průběžné přírůstky

odepsání počátečního stavu 

zaúčtování KZ na konci účetního období

2.10  Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků
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   Příklad

Pan RADOSLAV provozuje zemědělskou činnost jako fyzická osoba zapsaná 
v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Není plátcem DPH. 
Z důvodu zjednodušení se zaměříme pouze na jednu část jeho produkce, a to 
pěstování obilí (pšenice). 
Kalkulované náklady na vypěstování 1 tuny pšenice činí 2 800 Kč. Prodejní cena 1 tuny 
je 4 500 Kč.
Na podzim 2021 musel provést přípravné polní práce (orba, hnojení) – hrubé mzdy 
zemědělských pracovníků na tyto práce činily 50 000 Kč, pojistné z těchto mezd 
16 900 Kč.
Nákup hnojiva, které bylo spotřebováno, byl v hodnotě 25 000 Kč, nákup nafty 
do zemědělských strojů činil 15 000 Kč, odpisy zemědělských strojů (secí stroje, 
kombajn) byl 43 100 Kč.
V roce 2022 bylo vypěstováno 50 tun pšenice a prodáno bylo 40 tun. 

Řešení:
Náklady na polní práce – PODZIM 2021.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1a) Hrubé mzdy zemědělských pracovníků   50 000,– 521 331

1b) Předpis odvodu z mezd zemědělských pracovníků   16 900,– 524 336

1c) Faktura přijatá za hnojivo (hnojivo bylo spotřebováno)                  25 000,– 501 321

1d) V hotovosti nákup PHM do zemědělských strojů   15 000,– 501 211

1e) Odpis zemědělských strojů   43 100,– 551 082

2. Na konci roku bylo provedeno zúčtování NV ve skutečných nákladech 150 000,– 121 581

V roce 2022 bylo vypěstováno 50 t pšenice a prodáno bylo 40 t pšenice.

1. Odúčtování nedokončené výroby vzniklé na podzim 2021 150 000,– 581 121

2. Přírůstek 50 t pšenice v kalkulovaných nákladech 140 000,– 123 583

3. Faktura vystavená za prodej 40 t pšenice po 4 500 Kč 180 000,– 311 601

4. Vyskladnění 40 t prodané pšenice po 2 800 Kč 112 000,– 583 123

&
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   Úloha 2.7

Společnost STAVBY, a.s., plátce DPH, se zabývá 
výstavbou a prodejem rodinných domů a dalších 
staveb. V roce 2022 společnost pracovala 
na dvou zakázkách:

a) stavba rodinného domu, který byl v roce 
2022 také dokončen a prodán zákazníkovi
Poznámka: 
Z důvodu zjednodušení předpokládáme, 
že zákazník neplatil stavební firmě žádné 
zálohy a celá zakázka byla vyfakturována až 
po dokončení a předání rodinného domu.

b) stavba základní školy v Pohořelicích, která bude dokončena a předána objednateli v roce 
2023. V roce 2022 byly zatím prováděny práce na hrubé stavbě školy. 
Poznámka: 
V průběhu roku 2022 nebyly objednateli žádné dílčí stavební práce fakturovány.

Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Vynaložené náklady na stavbu obou zakázek:
ZVL Hrubé mzdy stavebních dělníků

    z toho – na rodinný dům 1 500 000 Kč 
                – na školu               1 000 000 Kč

  2 500 000,–

VÚD Předpis zdravotního a sociálního pojištění z mezd
    z toho – na rodinný dům    507 000 Kč 
                – na školu                  338 000 Kč

  845 000,–

FAP Za stavební materiál (byl spotřebován)  – cena bez daně
    z toho – na rodinný dům 1 600 000 Kč 
                – na školu               1 400 000 Kč

3 000 000,–

     – DPH 21 % 630 000,–

FAP Za subdodávky stavebních prací (od neplátců DPH)
    z toho – na rodinný dům    393 000 Kč 
                – na školu                  917 000 Kč

1 310 000,–

2. Rodinný dům byl zkolaudován a zúčtován do zásob výrobků

3. FAV za prodej rodinného domu  – cena bez daně 6 000 000,–

      – DPH 15 % 900 000,–

4. Odúčtování ze zásob výrobků – prodaný rodinný dům

5. Náklady na rozestavěnou základní školu (zvýšení NV)

Úkol č. 2: Zjistěte výsledek hospodaření stavební firmy v roce 2022.

@
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3 DLOUHODOBÝ MAJETEK

3.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ  
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Dlouhodobý majetek se člení na:

	dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)

	dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM)

	dlouhodobý finanční majetek

3.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Jde o majetek, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi: 

- má hmotnou podstatu
- není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí zejména:
a)  pozemky, stavby (včetně budov), a to bez ohledu na výši jejich ocenění 
b)  hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením 

s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený 
účetní jednotkou 

c)  pěstitelské celky trvalých porostů (například sady, vinice, chmelnice)
d)  dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou

Poznámka k určení finančního limitu u hmotných movitých věcí:
Menší a střední firmy si zpravidla zvolí ocenění dle ZDP, a to z důvodu zjednodušení evidence. Tento 
limit je v současné době 80 000 Kč. 

U hmotných movitých věcí, které sice splňují podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění 
je nižší než stanovený limit, může účetní jednotka rozhodnout, že o nich bude účtovat jako 
o dlouhodobém hmotném majetku nebo o zásobách. 

– pokud se rozhodla, že o takovém majetku účtuje jako o dlouhodobém majetku, potom ho 
bude evidovat v 0. účtové třídě a bude tento majetek odpisovat. 

– v případě, že by se rozhodla o tomto majetku účtovat jako o zásobách, potom se zpravidla 
již samotný nákup účtuje přímo do nákladů (na účet 501 – Spotřeba materiálu), protože 
se většinou vydává ihned do používání.  

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají věci, které byly uvedené do užívání (u nemovitostí 
to bývá zpravidla vydáním kolaudačního rozhodnutí, resp. u nákupu zápisem do katastru 
nemovitostí). Zařazení do DHM se provádí na základě Zápisu o převzetí. 

3.1  Charakteristika a členění dlouhodobého m
ajetku
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3.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Základní charakteristikou dlouhodobého nehmotného majetku je jeho nemateriální povaha,  
tzn. jde o majetek, který v podstatě nelze uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se 
považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění 
stanoveném účetní jednotkou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí například 
software, ochranné známky, know-how apod.  
Účetní jednotky si stanoví limit pro ocenění dlouhodobého nehmotného majetku dle 
vlastního zvážení (kategorie nehmotného majetku totiž od roku 2021 již není v ZDP uvedena, 
proto jej nelze využít podle daňových předpisů).
U dlouhodobého nehmotného majetku, kde není splněn finanční limit, který si účetní 
jednotka zvolila ve své vnitřní směrnici pro zařazení do DNM, není takovýto majetek považován 
za dlouhodobý a lze jej účtovat při pořízení přímo do nákladů (účet 518 – Ostatní služby).

   Příklad

Účetní jednotka stanovila limit pro zařazení do DNM vyšší než 120 000 Kč. 
Ve sledovaném období byl nakoupen  program na vedení účetnictví za 45 000 Kč.
Program nesplňuje podmínku pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, 
neboť cena je nižší než 120 000 Kč a lze jej účtovat přímo do nákladů (na účet 518).

3.1.3 Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí například cenné papíry (akcie, obligace), vklady 
podniku do jiných obchodních společností, pokud bude splněna podmínka dlouhodobosti 
držení (tj. podnik má záměr vlastnit majetek po dobu delší než jeden rok).

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.1

Úkol: Určete, o jaký druh dlouhodobého majetku jde.

Popis  
dlouhodobého majetku

hmotný 
movitý

hmotný 
nemovitý nehmotný finanční

Cenné papíry

Počítačový program

Administrativní budova

Ochranná známka Zetor

Automobil

Umělecký obraz

Vinice

Licence na výrobu Coca Coly

&
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3.1.4 Evidence dlouhodobého majetku na účtech

Dlouhodobý majetek se eviduje v 0. účtové třídě a jsou pro něj vymezeny tyto účtové skupiny:

Dlouhodobý nehmotný majetek – eviduje se v účtové skupině 01
V této účtové skupině se používá zejména účet 013 – Software, na kterém se zachycuje 
programové vybavení (pokud není součástí hardware), jehož vstupní cena je vyšší než limit 
stanovený ve vnitropodnikové směrnici. 
Dalším účtem pro evidenci nehmotného majetku je účet 014 – Ostatní ocenitelná práva, na kterém 
se účtují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty z průmyslových 
práv (např. vynálezy, ochranné známky, obchodní jméno, zlepšovací návrhy apod.)

Poznámka:
Ochranná známka představuje právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy 
sebe, své výrobky a služby. Ochrannou známkou může být například slovní označení (Budweiser, Pilsner 
Urquell) nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží (Apple – nakousnuté jablko).

Dlouhodobý hmotný majetek – eviduje se v účtových skupinách 02 a 03, a to v závislosti 
na tom, zda se jedná o majetek odpisovaný nebo neodpisovaný.

Dlouhodobý odpisovaný majetek – používáním se postupně opotřebovává a svou hodnotu 
přenáší do hodnoty nových věcí. Opotřebení se vyjadřuje formou odpisů. Jde například o stroje, 
automobily, budovy, pěstitelské celky (vinice, chmelnice) apod. 
Jsou zde mimo jiné tyto účty:
021  –  Stavby – na tomto účtu jsou zaznamenány stavby, včetně budov, byty, nebytové prostory, 

a to bez ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění.
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory – patří sem zejména stroje, přístroje, zařízení, 

dopravní prostředky, inventář, a to s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž 
ocenění je vyšší než limit stanovený ve vnitropodnikové směrnici.

025 –  Pěstitelské celky trvalých porostů – zahrnují se sem ovocné stromy nebo keře vysázené 
na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 
keřů na 1 ha. Paří sem i trvalý porost vinic a chmelnic.

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek – zaznamenává se zde například technické zhodnocení 
majetku, pokud nezvyšuje jeho pořizovací cenu, tj. technické zhodnocení na najatém 
majetku. 

Dlouhodobý neodpisovaný majetek – používáním svou hodnotu neztrácí, dokonce se může 
v průběhu času i zvyšovat. Jde například o pozemky bez ohledu na cenu, pokud nejsou zbožím 
(účet 031), umělecká díla (účet 032) apod. 

3.1  Charakteristika a členění dlouhodobého m
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   Úloha 3.2

Podnikatel pořídil do podnikání níže uvedený majetek. Určete, zda jde o dlouhodobý majetek 
a v kladném případě napište účet pro jeho evidenci. 
Poznámka: Předpokládejte limit pro ocenění dlouhodobého hmotného majetku 80 000 Kč a 120 000 Kč 

dlouhodobého nehmotného majetku.

Č. Účetní případ ANO / NE Účet

1. Patent na výrobu lyžařského vázání s právem jeho využití na 5 let za 10 mil. Kč

2. 2 notebooky po 45 000 Kč

3. Dodávkový automobil za 450 000 Kč

4. Software na řízení podnikatelských projektů za 250 000 Kč

5. Náhradní díly za 200 000 Kč

6. Starší osobní automobil za 110 000 Kč

7. Pozemek se zděnou garáží za 77 000 Kč

8. Ekonomický software za 100 0000 Kč

9. Pozemek na stavbu firemních prostor za 500 000 Kč

10. Automat na kávu za 85 000 Kč

3.2 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
V souladu se ZoÚ se dlouhodobý majetek oceňuje v závislosti na způsobu jeho pořízení těmito způsoby:
1. Pořizovací cena
Pořizovací cena se použije při úplatném pořízení (tj. nákupu od externího dodavatele). 
Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. z dalších 
nákladů, které s pořízením souvisí).
Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří:

- doprava (i vnitropodniková), montáž, clo
- projektové práce (včetně variantních řešení), které tvoří součást stavebních objektů
- náklady související s uvedením předmětu do užívání (i případné nutné úpravy a opravy 

před zařazením do užívání, kolaudační poplatky apod.)
- příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (například odměny za poradenské služby  

a zprostředkování, správní poplatky, expertizy, platby za poskytnuté záruky)
- vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 

Naopak do pořizovací ceny se například nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro 
budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje 
na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly, smluvní pokuty 
a úroky z prodlení.

Poznámka: 
Úroky z úvěru na pořízení dlouhodobého majetku do doby jeho uvedení do užívání lze účtovat přímo 
do nákladů nebo zahrnout do pořizovací ceny, a to dle rozhodnutí účetní jednotky.
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UPOZORNĚNÍ
Podstatné je, že výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze 
jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů. Proto je 
důležité u dlouhodobého majetku správně stanovit, zda účtovaná částka je součástí pořizovací 
ceny či nikoliv.

Ú
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   Úloha 3.3

Úkol: Určete, zda uvedený výdaj vstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Č. Účetní případ ANO / NE Účet na MD

1. Zaškolení pracovníků pro obsluhu výrobní linky

2. Montáž výrobní linky

3. Kurzové rozdíly při úhradě faktury za nákup DHM

4. Oprava DHM (který již byl v užívání)

5. Doprava nakoupeného stroje

6. Projekt na výstavbu firemní budovy

7. Vybavení nemovitosti zásobami

8. Provize zprostředkovateli za nákup stroje ze zahraničí

2. Vlastní náklady 

Toto ocenění se použije u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností.
Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, popř. nepřímé náklady, které s vytvořením 
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku vlastní činností bezprostředně souvisí.
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   Příklad

Účetní jednotka si sama vyrobila stroj, který bude používat v rámci své podnikatelské 
činnosti. Při výrobě tohoto stroje firmě vznikly následující náklady: 

– spotřeba základního materiálu 20 000 Kč
– mzdy zaměstnanců, kteří vyráběli stroj (včetně zdravotního a sociálního 

pojištění z mezd) 54 000 Kč
– nájem výrobní dílny 16 000 Kč.

Řešení: 
Ocenění stroje bude zahrnovat jak přímé náklady, tak nepřímé náklady s výrobou stroje 
bezprostředně související (nájem výrobní dílny). Stroj bude oceněn vlastními náklady 
ve výši 90 000 Kč.

3. Reprodukční pořizovací cena

Ocenění reprodukční pořizovací cenou se použije zejména u dlouhodobého majetku nabytého 
darováním a u nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného majetku (například 
inventarizační přebytek).

Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se  
o něm účtuje. Stanoví se zpravidla na základě odborného odhadu vypracovaného znalcem. 
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3.3 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ  
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého hmotného 
(resp. nehmotného) majetku hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky 
pro zařazení do dlouhodobého hmotného (resp. nehmotného) majetku. 
Výjimkou jsou stavby, u nichž je rozhodující nikoli konkrétní hodnota vynaloženého 
výdaje, ale princip významnosti, tj. je-li hodnota technického zhodnocení významná ve vztahu 
k původní hodnotě majetku.

Poznámka: 
Pro daňové účely se za technické zhodnocení považují výše uvedené zásahy do majetku převyšující za  
zdaňovací období částku 80 000 Kč. 
Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období nepřesáhne tento 
limit, jde o jednorázový daňový náklad. 
Účetní jednotka má ovšem možnost považovat za technické zhodnocení i výdaje nepřevyšující částku 
80 000 Kč, které na základě svého rozhodnutí neuplatní jako jednorázový daňový náklad. V takovém 
případě by se zvýšila pořizovací cena majetku.

Účtování technického zhodnocení:
	Technické zhodnocení provedené na vlastním majetku zvýší pořizovací cenu 

dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (tj. zvýšení cen 
na účtech účtových skupin 01, 02). 

	Technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku (technické zhodnocení 
tvoří samostatnou položku) – v takovém případě se doporučuje využít obdobných 
syntetických účtů, na nichž by byl zaúčtován majetek, jenž je zhodnocován. Popřípadě 
lze použít účty 029 – Ostatní dlouhodobý HM (resp. 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek).

UPOZORNĚNÍ
Technické zhodnocení nelze zahrnout do nákladů jednorázově, ale je nutné o jeho 
hodnotu zvýšit pořizovací cenu (resp. zůstatkovou cenu) příslušného majetku, a to v tom 
zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání.

P
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   Příklad

Účetní jednotka má ve firemním majetku zahrnutou budovu za 14 000 000 Kč. Koncem 
roku 2020 začala na této budově provádět stavební úpravy spočívající v přístavbě 
některých místností (technické zhodnocení) s tím, že práce byly vyúčtovány v roce 
2021 za 2 500 000 Kč a v roce 2022 za 1 500 000 Kč. Práce byly dokončeny v roce 
2022. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
Faktura za stavební úpravy provedené v roce 2021 2 500 000 Kč 042 321
Faktura za stavební úpravy provedené v roce 2022 1 500 000 Kč 042 321
Zařazení technického zhodnocení v roce 2022 do užívání 4 000 000 Kč 021 042
(na inventární kartě dlouhodobého majetku se zaznamená zvýšená vstupní cena 18 000 000 Kč)
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UPOZORNĚNÍ
Výdaje na nástavby, přístavby, stavební úpravy, modernizace a rekonstrukce, 
které nepřevýší limit stanovený účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého 
majetku, lze účtovat přímo do nákladů, a to na účty 548 (u hmotného), resp. 518 
(u nehmotného majetku), pokud se účetní jednotka nerozhodne o tyto částky zvýšit pořizovací 
cenu dlouhodobého majetku (jde o tzv. „malé technické zhodnocení“).
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   Příklad

Podnikatel má v obchodním majetku zařazený osobní automobil v pořizovací ceně 
490 000 Kč. V červnu 2022 pořídil klimatizaci za 40 000 Kč a tažné zařízení (tzv. koule 
za auto) za 25 000 Kč. Limit pro zařazení do dlouhodobého majetku i pro technické 
zhodnocení je nad 80 000 Kč. 

Řešení:
Jde o tzv. „malé“ technické zhodnocení (součet úprav nepřevýšil 80 000 Kč), proto lze 
zaúčtovat pořízení klimatizace i tažného zařízení jednorázově do nákladů (na účet 548).

ALE! V případě, že by podnikatel ve stejném roce pořídil ještě například navigaci 
za 20 000 Kč, potom by celková částka převýšila limit 80 000 Kč a zvyšovala by pořizovací 
cenu automobilu (na účtu 022).

UPOZORNĚNÍ

Od technického zhodnocení je třeba odlišit opravy a údržbu. Případná záměna má vliv 
nejen na výsledek hospodaření, ale také na základ daně. 
Opravy a udržování se účtují do nákladů jednorázově (účet 511), takže jejich hodnota 
plně ovlivní výsledek hospodaření v okamžiku, kdy se o opravě (resp. udržování) účtuje, 
technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů.

Rozhodující pro správné rozlišení není cena, ale podstata změny:
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 
do předchozího nebo provozuschopného stavu. 
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům (např. poruchám) 
a odstraňují se drobnější závady.
Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

   Příklad

	vybavení vozidla klimatizací – rozšiřuje vybavenost DHM
	rozšíření výrobní kapacity stroje

Poznámka:
Při posuzování oprav a technického zhodnocení se často vychází ze zaběhnuté praxe. Například v případě 
záměny dřevěných okenních rámů za plastové jde o opravu, neboť samotná záměna materiálu ještě 
neznamená technické zhodnocení, ale nahrazení oken v budově okny většími nebo okny s vyššími tepelně 
izolačními vlastnostmi by už znamenalo technické zhodnocení (změna technických parametrů). 
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Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu (účelu 
užití) nebo jeho technických parametrů.

P
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   Příklad

	přebudování skladu na kanceláře
	sádrokartonové příčky do kanceláře rozdělující jednu kancelář na dvě menší

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.4

Společnost MILENA, s.r.o., provozuje penzion. Na budově penzionu byly v roce 2022 
provedeny následující práce: 
– vybudování nového sociálního zařízení na pokojích 250 000 Kč
– oprava fasády 100 000 Kč
– výměna stávajících koberců za nové   50 000 Kč
– vymalování pokojů (nesouvisí s pracemi na nových sociálních zařízeních)  28 000 Kč
– výměna oken (stejný rozměr i stejný počet vrstev)   150 000 Kč

Do firemního automobilu si společnost nechala zabudovat zařízení proti odcizení auta 
za 15 000 Kč, parkovací senzor za 26 000 Kč a klimatizaci za 40 000 Kč. Dále nakoupila potahy 
na sedadla za 10 000 Kč.

Jaké účetní a daňové dopady by pro společnost měla skutečnost, že by se instalace klimatizace 
uskutečnila buď v prosinci 2022, nebo v lednu 2023?

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za vybudování sociálního zařízení na pokojích 250 000,–

FAP Za opravu fasády 100 000,–

FAP Za položení koberců do pokojů (výměna stávajících koberců)   50 000,–

VPD Zaplaceno za zajišťovací zařízení proti krádeži auta   15 000,–

FAP Za výměnu oken na budově penzionu 150 000,–

VDP V hotovosti zaplaceno za vymalování pokojů na penzionu   28 000,–

VPD Parkovací senzor   26 000,–

VPD Za potahy na sedadla   10 000,–

VPD Zaplaceno za instalaci klimatizace   40 000,–
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3.4 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

V učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ byl vysvětlen zejména způsob výpočtu daňových odpisů, 
který vychází ze ZDP. Daňové odpisy určují, o jakou maximální částku si účetní jednotka může 
snížit základ daně z příjmů.

Ú
LO

H
A

   Opakovací úloha na daňové odpisy

Podnikatel, který provozuje restauraci, si pořídil myčku na nádobí za 120 000 Kč, dle ZDP 
byla zařazena do druhé odpisové skupiny. 

Úkol: Vypočítejte rovnoměrné i zrychlené odpisy a doplňte do tabulky. 

Roční odpisová sazba při rovnoměrném odpisování je v prvním roce 11 a v dalších letech 22,25. 
Koeficient pro zrychlené odpisování je v prvním roce 5 a v dalších letech 6.

Rovnoměrné odpisování:

Rok Odpisová 
sazba Odpis (výpočet odpisu) Oprávky Zůstatková cena

2022

2023

2024

2025

2026
     
Zrychlené odpisování:

Rok Koeficient Odpis (výpočet odpisu) Oprávky Zůstatková cena

2022

2023

2024

2025

2026

Pro potřeby co nejreálnějšího vyjádření nákladů a ocenění majetku je však třeba stanovit odpisy, 
které budou vyjadřovat skutečné opotřebení dlouhodobého majetku. Způsob výpočtu se 
stanoví dle odpisového plánu účetní jednotky a takto vypočtené odpisy se nazývají účetní odpisy. 

UPOZORNĚNÍ
Do nákladů se účtují vždy účetní odpisy. Odpisy mohou být uplatněny maximálně do výše 
pořizovací ceny. 

V důsledku rozdílných účetních a daňových odpisů může docházet k dočasným rozdílům 
mezi ziskem v účetnictví (tj. účetním výsledkem hospodaření) a základem daně z příjmů.

Poznámka: 
V malých firmách, které nepodléhají auditu a pro účely cenové kalkulace svých výrobků nepotřebují znát 
ekonomické odpisy dlouhodobého majetku, se v praxi často účetní odpisy používají ve stejné výši jako 
daňové odpisy.
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Účetní odpisy
Doba odpisování není účetními předpisy stanovena, ale nesmí být kratší než jeden rok, 
protože doba použitelnosti dlouhodobého majetku je delší než 1 rok a účetní odpisy musí jeho 
životnost zohledňovat. 
Maximální doba odpisování majetku není stanovena.
Účetní odpisy musí být vypočteny a zaúčtovány do nákladů nejpozději při účetní uzávěrce, u větších 
společností se zpravidla účtují měsíčně, což umožňuje lépe sledovat vývoj výsledku hospodaření 
účetní jednotky. 
Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama. V praxi se nejčastěji vyskytují v různých 
variantách následující dvě metody:

a) časové odpisy – částky odpisů se vypočítávají podle předpokládané doby použitelnosti 
majetku. Odpisy se stanoví zpravidla s přesností na měsíce.

P
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   Příklad

Společnost nakoupila 25. srpna 2022 kopírku za 108 000 Kč. Ve  své vnitropodnikové 
směrnici stanovila pro  kancelářské stroje (tedy i kopírovací stroj) dobu životnosti  
36 měsíců.
Účetní jednotka dále stanovila, že odpisování bude zahájeno vždy od následujícího 
měsíce po měsíci, kdy byl dlouhodobý majetek zařazen do obchodního majetku.

Řešení: 
Měsíční odpis ........ 108 000 / 36 = 3 000 Kč
Účetní odpis za rok 2022 ........      3 000 * 4 = 12 000 Kč

b) výkonové odpisy – používají se v případě, že účetní jednotka je schopna přesně určit výkony majetku. 
U osobního automobilu lze vycházet z celkového počtu předpokládaných ujetých kilometrů 
za dobu životnosti auta, u nákladního automobilu mohou být odpisovou základnou tunokilometry, 
u výrobního stroje počet výrobků (například celková výrobní kapacita udávaná výrobcem).
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   Příklad

Účetní jednotka pořídila a zařadila do užívání stroj v pořizovací ceně 5 000 000 Kč 
a s tímto strojem je schopna za dobu životnosti stroje vyrobit 500 000 kusů výrobků. 
V roce 2022 bylo strojem vyrobeno 80 000 kusů výrobků.

Řešení: 
Odpis za jeden vyrobený kus ........ 5 000 000 / 500 000 = 10 Kč
Účetní odpis za rok 2022 ........          80 000 ks * 10 = 800 000 Kč

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

Rozdíly Účetní odpisy Daňové odpisy

Důvod odpisování vyjadřují skutečné opotřebení majetku,  
vstupují do účetnictví

mají vliv na stanovení základu daně z příjmů, 
a tím ovlivňují i výši daňové povinnosti

Předpisy upravující 
pravidla odpisování

vnitropodniková směrnice  
(tj. odpisový plán účetní jednotky) zákon o daních z příjmů

Doba odpisování dle odpisového plánu  
(zohledňuje se doba životnosti)

stanovena zákonem  
(ZDP uvádí minimální dobu odpisování)

Výpočet odpisů počítají se zpravidla s přesností na měsíce počítají se s přesností na roky  
(bez ohledu na to, kdy byl majetek zařazen)

Povinnost odpisovat ano (jinak by byla porušena zásada věrného 
zobrazení skutečnosti)

není (daňové odpisování je právo, nikoliv však 
povinnost)

Možnost přerušení 
odpisování nelze přerušit lze přerušit,  

příp. u rovnoměrných odpisů použít nižší sazbu
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Ú
LO
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A

   Úloha 3.5

Podnikatel RADIM si pořídil v únoru 2022 osobní automobil Škoda Kodiaq za 1 200 000 Kč 
a v tomto měsíci jej také zařadil do obchodního majetku.

Úkol č. 1: Vypočítejte účetní odpisy automobilu, pokud bude podnikatel uplatňovat:
a) časové odpisy – doba životnosti byla stanovena na 5 let (60 měsíců) a odpisování začne 

od prvního dne následujícího měsíce, kdy byl automobil zařazen do užívání. 
Výpočet měsíčního odpisu = ..............................

Rok Výpočet odpisu Účetní odpis v Kč

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

b) výkonové odpisy – předpokládá se, že automobil bude odepsán po najetí 240 000 km. 
V prvním roce bylo najeto 40 000 km, ve druhém 55 000 km, ve třetím 35 000 km, 
ve čtvrtém 60 000 km, v pátém 30 000 km, v šestém 50 000 km.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že odpisy mohou být uplatněny max. do výše pořizovací ceny automobilu, 
v posledním (šestém) roce budou uplatněny pouze v takové výši, aby celkový součet ujetých km byl 240 000.
Výpočet odpisu za 1 ujetý km: ....................................

Rok Výpočet odpisu Účetní odpis v Kč

1. (2022)

2. (2023)

3. (2024)

4. (2025)

5. (2026)

6. (2027)

Celkem

Úkol č. 2: Vypočítejte daňové odpisy automobilu, pokud by podnikatel zvolil:
a) rovnoměrný způsob odpisování (odpisová sazba v prvním roce = 11 %, v dalších letech 22,25 %)
b) zrychlený způsob odpisování (koeficient v prvním roce = 5, v dalších letech = 6)

     ROVNOMĚRNÉ ODPISY ZRYCHLENÉ ODPISY

Rok Odpis Výpočet Odpis Výpočet Oprávky ZC

2022

2023

2024

2025

2026
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3.5 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:

a)  dodavatelským způsobem (tj. nákupem od dodavatele)
b)  vytvořením vlastní činností
c)  bezúplatným nabytím (tj. darováním)
d)  vkladem od jiné osoby, například nepeněžité vklady do obchodních společností
e)  přeřazením z osobního užívání do podnikání (tj. do obchodního majetku podnikatele)

3.5.1 Pořízení dlouhodobého majetku  
dodavatelským způsobem 

V učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ bylo vysvětleno účtování pořízení DHM, tj. že náklady 
spojené s pořízením investic se soustřeďují na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku. 
Po zařazení (tj. uvedení majetku do užívání) se dokončené investice převedou na stranu MD 
příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03 (u hmotného majetku jsou to zejména účty 
021, 022).

Ú
LO

H
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   Opakování účtování dlouhodobého majetku

Úkol č 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (účetní jednotka je plátcem DPH).

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAP za nákup strojního zařízení           – cena bez daně 900 000,–

                     – DPH 21 % 189 000,–

2. Hotově zaplaceno za montáž strojního zařízení (neplátci) 60 000,–

3. Strojní zařízení uvedeno do užívání

4. Hotově zaplaceno za stavební povolení ke stavbě garáže   1 000,–

5. FAP za stavbu garáže pro firemní auta – cena bez daně 250 000,–

         – DPH 21 % 52 500,–

6. Garáž zařazena do užívání

7. Odpis strojního zařízení 48 000,–

8. Odpis garáže 10 040,–

Úkol č. 2: Zjistěte zůstatkovou cenu strojního zařazení a garáže na konci roku (po provedení 
odpisů v prvním roce).

Pořizování dlouhodobého majetku může být financováno různým způsobem, například:
– z vlastních peněžních prostředků účetní jednotky (ať již v pokladně nebo na bankovním účtu)
– z poskytnutého úvěru

Specifickým případem financování je situace, že účetní jednotka poskytne dodavateli zálohu, 
která představuje v podstatě částečnou úhradu před konečným vyúčtováním dodávky 
dlouhodobého majetku.
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Financování pořízení dlouhodobého majetku formou záloh

Zálohy na nákup dlouhodobého majetku se většinou používají u nákladnějších investic, aby 
dodavatel měl peníze na nákup materiálu a jistotu, že si jeho výrobek odebereme.
Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku představují pohledávku vůči dodavateli. 
Tato zaplacená záloha se zachycuje v účtové skupině 05 (účet 052, resp. 051 – Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný majetek), neboť pohledávka souvisí s pořízením 
dlouhodobého majetku.
Po vyúčtování dodávky dodavatelem se poskytnutá záloha zúčtuje, a to na stranu MD účtu 
Dodavatelé (snižuje se závazek účetní jednotky o již zaplacenou zálohu) a účetní jednotka pak 
bude platit pouze rozdíl mezi částkou faktury a poskytnutou zálohou.
Poznámka:
Účtování záloh (včetně problematiky DPH) bude vysvětleno v kapitole Přijaté a poskytnuté zálohy. 
V následujícím textu předpokládáme účtování záloh u neplátce DPH.

Schéma účtování:
             051 – Poskytn. zálohy na DNM 041 – Pořízení DNM

221 – Bankovní účty      052 – Poskytn. zálohy na DHM 321 – Dodavatelé 042 – Pořízení DHM

       100      100  100            100      250                       250 

        150                 150     
 
1.  Zaplacená záloha na dlouhodobý nehmotný majetek nebo dlouhodobý hmotný majetek 
2.  Faktura za dodaný DNM nebo DHM 
3.  Zúčtování zálohy s fakturou
4.  Doplatek rozdílu mezi fakturou a zaplacenou zálohou

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.6

Společnost TONDA, s.r.o., zaplatila v září zálohu na nákup strojního zařízení ve výši 
200 tis. Kč. Ve stejném měsíci byl stroj dodán a došla faktura s vyúčtováním pořízení stroje 
ve výši 500 000 Kč. V říjnu společnost doplatila zbývající část ceny. 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VBÚ Zaplacena záloha na nákup stroje 200 000,–

FAP Za nákup stroje (od neplátce DPH) 500 000,–

Zúčtování zálohy 
(kompenzace zálohy se závazkem vůči dodavateli) 200 000,–

VÚD Zařazení stroje do užívání

VBÚ Doplatek faktury

Porovnání leasingu a úvěru při pořízení dlouhodobého majetku

Mezi další způsoby, jak umožnit užívání předmětů dlouhodobé spotřeby (zejména osobních 
automobilů), patří:

	Finanční leasing (v praxi se často zjednodušeně nazývá jako nájem s následnou koupí) 
– jde v podstatě o poskytnutí hmotného majetku do užívání za úplatu. Podstatné je to, 
že uživatel má možnost odkoupit tento předmět do svého vlastnictví až po skončení 
finančního leasingu.

1 3 2
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	Obchodní úvěr – tato forma pořízení vozidla spočívá v tom, že financující společnost 
(banka, leasingová společnost) půjčí zákazníkovi peněžní prostředky. Ten se zavazuje 
tyto peníze vrátit a zaplatit úroky. 
Jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi finančním leasingem a úvěrem spočívá 
ve vlastnictví nakupovaného předmětu. Zatímco při financování nákupu úvěrem je 
kupující majitelem pořizované věci ihned po podpisu smlouvy, v případě leasingu je 
majitelem leasingová společnost až do skončení leasingové smlouvy.
Při pořízení auta na úvěr se v účetnictví do nákladů uplatní odpis, úroky z úvěru (příp. 
pojištění předmětu, protože často bývá v praxi pojištění součástí sjednaného úvěru). 

	Operativní leasing (nájem) – oproti předchozím dvěma variantám jde o specifický 
produkt, protože se zde nejedná o koupi předmětu v pravém slova smyslu, ale jde 
o pronájem na předem dohodnutou dobu, kdy pronajímatel přenechává nájemci za úplatu 
majetek, aby jej dočasně užíval. Měsíčně platí nájemce smluvený poplatek (nájemné), 
které zahrnuje opotřebení majetku, marži finanční společnosti, příp. další služby. 

 Nevýhodou operativního leasingu je skutečnost, že po skončení nájmu se věc zpravidla 
vrací pronajímateli. Nájemce tedy tento předmět nikdy nevlastní.

 Naopak výhodou operativního leasingu je, že podnikatel nemusí mít našetřeno část 
peněz na nákup předmětu. 

 Sjednané splátky nájemného si účtuje nájemce do nákladů (na účet 518 – Ostatní služby).

Poznámka:
O samotné výhodnosti jednoho či druhého způsobu financování nelze rozhodnout jednoznačně bez 
bližších znalostí situace, tzn. je třeba například zohlednit výši úrokové sazby u obchodního úvěru, resp. 
marži leasingové společnosti apod.
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   Příklad na pořízení auta formou obchodního úvěru

Společnost DYJE, s.r.o., plátce DPH, se rozhodla pořídit osobní automobil formou 
obchodního úvěru. V souvislosti s pořízením tohoto vozidla došlo mj. k následujícím 
účetním případům.

Řešení: 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup osobního automobilu – cena bez daně 700 000,– 042 321

            – DPH 21 % 147 000,– 343 321

VBÚ Část ceny zaplacena z vlastních zdrojů 347 000,– 321 221

VÚÚ Z úvěru uhrazena zbývající část faktura 
(výpis z úvěrového účtu) 500 000,– 321 461

VÚD Zařazení automobilu do obchodního majetku 700 000,– 022 042

VBÚ Splátka úvěru 15 000,– 261 221

Úroky z úvěru 4 800,– 562 221

VÚÚ Splátka úvěru (výpis z úvěrového účtu) 15 000,– 461 261

VÚD Odpis automobilu 70 000,– 551 082

&
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   Příklad na operativní leasing

Společnost DYJE, s.r.o., plátce DPH, se rozhodla pro užívání osobního automobilu 
formou operativního leasingu. Jde o nájemní smlouvu na období 05/2021 – 04/2023, 
měsíční nájemné činí 20 000 Kč + DPH 21 %.

Řešení: 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Měsíční nájemné za 05/2021 – cena bez daně 20 000,– 518 321

         – DPH 21 %   4 200,– 343 321

              .... (faktury za měsíční splátky nájemného 06/2021 – 03/2023)

FAP Měsíční nájemné za 04/2023 – cena bez daně 20 000,– 518 321

         – DPH 21 %   4 200,– 343 321

3.5.2 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností

Jestliže účetní jednotka vytváří dlouhodobý majetek vlastní činností (např. stavba budovy 
vlastními zaměstnanci), tak při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují 
na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením 
dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu. Z tohoto důvodu 
je nutno tyto částky zaúčtovat jako vyrušení nákladů, a to pomocí účtů v účtové skupině 58 
(účtování na straně Dal).

Vnitropodnikové služby (doprava, montáž) se mohou vyskytovat také při pořízení majetku 
od externího dodavatele – dochází k tzv. kombinovanému způsobu pořízení dlouhodobého 
majetku (např. stroj nakoupen od externího dodavatele, ale montáž stroje si provedli 
zaměstnanci sami). 

Schéma účtování:
 587, 588 – Aktivace DNM, DHM 041, 042 – Pořízení DNM, DHM

 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb

&

vytvoření DNM, DHM vlastní činností 
(ve vlastních nákladech)

vnitropodnikové služby s pořízením související 
(např. doprava dlouhodobého majetku)
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   Úloha 3.7

Podnikatel (plátce DPH) nakoupil pozemek za 50 000 Kč, na kterém provedl stavbu garáže 
vlastními zaměstnanci (garáž je určena pro firemní vozidla). 

Náklady na stavbu garáže činily celkem 283 800 Kč (mzdy zaměstnanců 100 000 KČ, odvody 
pojistného 33 800 Kč a spotřeba stavebního materiálu 150 000 Kč).

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup pozemku   50 000,–

VÚD Pozemek zařazen do obchodního majetku   50 000,–

VBÚ Zaplacena faktura za nákup pozemku   50 000,–

VÚD Spotřeba stavebního materiálu na stavbu garáže 150 000,–

ZVL Hrubé mzdy stavebních dělníků 100 000,–

VÚD Pojistné na ZP a SP z mezd 33 800,–

VÚD Aktivace nákladů na stavbu garáže

VÚD Garáž byla zkolaudována a zařazena do užívání

3.5.3 Ostatní způsoby pořízení dlouhodobého majetku

Bezúplatně nabytý majetek darováním

Přijaté dary dlouhodobého majetku, související s provozní činností, se účtují na účty skupiny 
64 – Jiné provozní výnosy.

 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
 02 – Dlouhodobý HM – odpisovaný 
 03 – Dlouhodobý HM – neodpisovaný       64x – Jiné provozní výnosy

Vklady společníků do společnosti

Věcné vklady společníků do obchodní společnosti se účtují na účty 41. účtové skupiny. Volba 
konkrétního účtu závisí na tom, zda se jedná o vklad zvyšující ZK společnosti (účet 411, 
případně 419) nebo vklad mimo ZK společnosti (účet 413). Vklad se účtuje v ceně stanovené 
znaleckým posudkem.
 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
 02 – Dlouhodobý HM – odpisovaný 411 – Základní kapitál
 03 – Dlouhodobý HM – neodpisovaný 413 – Ostatní kapitálové fondy

Převod z osobního užívání do podnikání (u podnikatele – fyzické osoby)

 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
 02 – Dlouhodobý HM – odpisovaný 
 03 – Dlouhodobý HM – neodpisovaný 491 – Účet individuálního podnikatele
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   Úloha 3.8

Pan Jaroš se rozhodl, že vloží osobní automobil do podnikání. Ocenění automobilu znalcem 
bylo stanoveno ve výši 220 000 Kč.
Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy za předpokladu, že:

1. Vklad byl vložen do obchodní společnosti – jde o vklad mimo základní kapitál 
společnosti

2. Vklad byl vložen do firmy podnikatele - fyzické osoby

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Vklad automobilu do společnosti (nejde o vklad do ZK) 220 000,–

2. Vklad automobilu do obchodního majetku fyzické osoby 
(individuálního podnikatele)    220 000,–

3.6 VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména z následujících důvodů:
	je prodán
	je morálně nebo fyzicky tak opotřeben, že ho firma přestane používat 
	je zničen nebo ukraden
	je darován
	je vyřazen do osobního užívání (možné pouze u fyzické osoby)

U vyřazení majetku mohou z hlediska účtování nastat dvě varianty:
1) dlouhodobý majetek je již zcela odepsán
2) dlouhodobý majetek je odepsán pouze částečně

Jednodušší na účtování je samozřejmě první varianta, tzn. že dlouhodobý majetek je zcela 
odepsán – oprávky se rovnají pořizovací ceně, jinými slovy zůstatková cena (tj. účetní hodnota 
dlouhodobého majetku) je nula.
I když účetní hodnota majetku je nula, přesto tento majetek je v účetnictví stále evidován, a to 
jednak na příslušném majetkovém účtu (skupina 02), jednak na příslušných oprávkách (skupina 
08). Proto se musí účet dlouhodobého majetku a souvisejících oprávek vyrušit účetním zápisem 
proti sobě.

Schéma účtování:
 02x – Dlouhodobý HM (odpisovaný) 08x – Oprávky k dlouhodobému HM
vstupní oprávky
cena

Pokud však dlouhodobý majetek není zcela odepsán (to znamená, že byl vyřazen dříve než bylo 
původně plánováno), stává se jeho účetní hodnota (tj. zůstatková cena) nákladem při jeho vyřazení. 

@

vyřazení dlouhodobého majetku 
(ve vstupní ceně)
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Samotné účtování se v tomto případě provádí ve dvou krocích:
1) zůstatková cena je nákladem účetní jednotky, který se zaúčtuje na stranu MD příslušného  

nákladového účtu a musí odpovídat účelu vyřazení majetku (např. 541 – ZC prodaného 
DHM, 543 – Dary, 549 – Manka a škody apod.) a souvztažně na stranu Dal účtu oprávek. Tím 
se dosáhne toho, že oprávky budou ve výši pořizovací ceny a účetní hodnota dlouhodobého 
majetku tak bude nula. 
Poznámka:
Výjimkou je zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku do osobního užívání podnikající 
fyzické osoby (na straně MD bude zaúčtováno na účet 491).

Způsob vyřazení dlouhodobého majetku Zúčtování zůstatkové ceny na vrub účtu (MD)

Likvidace v důsledku opotřebení 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

Prodej dlouhodobého majetku 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého maj.

V důsledku škody nebo manka 549 – Manka a škody

Darování 543 – Dary

Přeřazení do osobního užívání podnikatele 491 – Účet individuálního podnikatele

2) následně se dlouhodobý majetek vyřadí z evidence, a to stejným způsobem jako když byl 
majetek zcela odepsán, tj. MD Oprávky / Dal příslušný účet DHM ve skupině 02.

UPOZORNĚNÍ
Protože majetek bývá zpravidla vyřazen v průběhu roku, je nutné nejprve zaúčtovat příslušné 
odpisy za část roku, kdy byl majetek ještě používán. Teprve následně se vypočítá a zaúčtuje 
zůstatková cena. 
Pokud si účetní jednotka zvolí účetní odpisy na úrovni daňových, potom v roce vyřazení 
uplatní polovinu daňových odpisů.

Schéma účtování:
02x – Dlouh. HM (odpisovaný) 08x – Oprávky k dlouhod. HM 551 – Odpisy dlouhod. HM 
vstupní   oprávky
cena

 5xx – Náklady (příp. 491)

Poznámka: Obdobným způsobem by se účtovalo o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.

3.6.1 Prodej dlouhodobého majetku
V případě prodeje dlouhodobého majetku se sjednaná kupní cena zahrne do výnosů (na základě 
smlouvy a příslušné vydané faktury) v okamžiku splnění fakturačních podmínek a převodu 
vlastnických práv k prodanému majetku. Tržba se účtuje ve prospěch účtu 641 – Tržby 
z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
Současně se musí zaúčtovat vyřazení prodaného dlouhodobého majetku z evidence. Pokud není 
prodaný dlouhodobý majetek zcela odepsán, je třeba zaúčtovat zůstatkovou cenu do nákladů 
(účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku).

!

3 - vyřazení z evidence 
ve vstupní ceně

1- řádný odpis za část roku

2 - zůstatková cena 
   vyřazeného DHM

3.6  Vyřazení dlouhodobého m
ajetku

W
W

W
.S

TO
H
L-

ZN
O
JM

O
.C

Z



69

3   DLOUHODOBÝ MAJETEK

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Podnikatel měl v evidenci starší osobní automobil, který měl pořizovací cenu 150 000 Kč 
a oprávky k 1. 1. 2022 činily 120 000 Kč. V březnu se podnikatel rozhodl automobil prodat 
za 40 000 Kč + DPH 21 %. V roce 2022 uplatnil řádný odpis ještě za dva měsíce, a to 
ve výši 5 000 Kč.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura vystavená za prodej automobilu – cena bez daně 40 000 Kč 311 641
                                                                – DPH 21 % 8 400 Kč 311 343
2. Vyřazení prodaného automobilu

a) řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
b) doúčtování zůstatkové ceny (150 000 – 120 000 – 5 000) 25 000 Kč 541 082
c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 150 000 Kč 082 022

3.6.2 Likvidace dlouhodobého majetku v důsledku opotřebení
K likvidaci dlouhodobého majetku dochází v důsledku jeho opotřebení, velké poruchovosti, 
velké technické zaostalosti apod. Vyřazení se provádí na podkladě protokolu o likvidaci 
dlouhodobého majetku.
V případě, že dlouhodobý majetek není zcela odepsán, musí se zůstatková cena zaúčtovat 
do nákladů jako dodatečný odpis. Tyto dodatečné odpisy se při likvidaci účtují stejně jako 
řádné odpisy na účet 551 – Odpisy DHM (ale je vhodné použít analytické členění pro řádné 
odpisy a dodatečné odpisy).

P
Ř

ÍK
LA

D

   Příklad

Podnikatel stejně jako v předchozím zadání příkladu vyřazuje starší automobil. Auto však 
nebylo v důsledku špatného technického stavu prodáno a bylo nereálné, aby automobil 
prošel technickou kontrolou. Proto se podnikatel rozhodl tento automobil ekologicky 
zlikvidovat a poté odhlásit z registru vozidel.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551.1  082
2. Doúčtování zůstatkové ceny zlikvidovaného automobilu 25 000 Kč 551.2 082
3. Vyřazení zlikvidovaného majetku v pořizovací ceně 150 000 Kč 082 022
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3.6.3 Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku škody
Pokud nebyl vyřazený majetek ještě zcela odepsán, zůstatková cena se zaúčtuje do nákladů 
na účet 549 – Manka a škody. 
Při vyřazení v důsledku škod se požadované náhrady zaúčtují do výnosů (účet 648 – Ostatní 
provozní výnosy) se souvztažným zápisem na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky, popř. účtu 
335 – Pohledávky za zaměstnanci.

P
Ř

ÍK
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D

   Příklad

Zadání opět stejné jako v předchozím příkladě, ale automobil byl podnikateli zcizen. 
Požadovaná náhrada škody byla vyčíslena ve výši 28 000 Kč (pojišťovna výši částky potvrdila).

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena zcizeného automobilu  25 000 Kč 549  082
3. Vyřazení zlikvidovaného auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Potvrzená náhrada pojišťovnou 28 000 Kč 378 648

Poznámka: Pokud by pojišťovna do konce roku částku nepotvrdila a výše pojistné náhrady by byla stanovena 
odhadem, potom místo účtu 378 – Jiné pohledávky by se použil účet 388 – Dohadné účty pasivní. 

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.9

Ve společnosti ŠÍPY, s.r.o., došlo v roce 2022 k vyřazení těchto předmětů (DHM):
1. Výrobní stroj – pořizovací cena 4 000 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 3 400 000 Kč, řádný odpis 

za část roku 2022 = 250 000 Kč. Stroj byl vyřazen likvidací, a to z důvodu časté poruchovosti.

2. Dodávkový automobil – pořizovací cena 750 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 250 000 Kč, 
řádný odpis za část roku = 45 000 Kč. Stroj byl vyřazen z důvodu krádeže. Společnost 
měla automobil proti krádeži pojištěn a zaúčtovala požadovanou náhradu škody ve výši 
400 000 Kč (pojišťovna částku pojistné náhrady potvrdila).

3. Kopírovací stroj – pořizovací cena 90 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 60 000 Kč, řádný odpis 
za část roku činil 15 000 Kč. Kopírka byla prodána – fakturovaná cena 10 000 Kč + DPH 21 %. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1a) Řádný odpis stroje za část roku 2022

1b) Doúčtování zůstatkové ceny zlikvidovaného stroje

1c) Vyřazení stroje z evidence

2a) Řádný odpis dodávkového auta za část roku 2022

2b) Doúčtování zůstatkové ceny zcizeného auta

2c) Vyřazení zcizeného auta z evidence

2d) Požadovaná náhrada škody po pojišťovně

3a) Řádný odpis kopírky za část roku 2022

3b) Doúčtování zůstatkové ceny prodané kopírky

3c) Vyřazení kopírky z evidence

3d) Faktura za prodej kopírky – cena bez daně

 – DPH 21 %

&
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3.6.4 Darování dlouhodobého majetku
Při vyřazení majetku darováním se zůstatková cena zaúčtuje do nákladů, a to na účet 543 – Dary. 
Pokud je podnikatel plátcem DPH, musí ještě odvést DPH finančnímu úřadu. Daň z přidané 
hodnoty se odvádí na základě daňového dokladu – dokladu o použití a účtuje se na účet 
543 – Dary se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 343 – DPH.

PŘ
ÍK

LA
D

   Příklad

Zadání opět stejné jako v předchozím příkladě, ale podnikatel automobil daroval.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena zcizeného automobilu  25 000 Kč 543  082
3. Vyřazení zlikvidovaného auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Povinnost odvést DPH 21 % 5 250 Kč 543 343

3.6.5 Vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání
V případě vyřazení dlouhodobého majetku z podnikání do osobního užívání musí podnikatel 
(plátce DPH) odvést z  vyřazeného majetku daň z přidané hodnoty (v případě, že při nákupu 
uplatnil nárok na odpočet DPH).
Odvod se účtuje na základě dokladu o použití, tj. daňového dokladu, který musí podnikatel vystavit při 
použití majetku mimo podnikání, tj. například při vyřazení pro osobní potřebu. 

P
Ř
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   Příklad

Podnikatel vyřadil automobil z obchodního majetku, a to do osobního užívání.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena vyřazeného automobilu 25 000 Kč 491 082
3. Vyřazení auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Povinnost odvést DPH 21 % 5 250 Kč 491 343

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.10

Pan MILOŠ podniká jako fyzická osoba, vede účetnictví a je plátcem DPH.

V únoru 2022 vyřadil z obchodního majetku do osobního užívání automobil Škoda Octavia 
(pořizovací cena 600 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 144 000 Kč). V roce 2022 uplatnil dle 
ZDP odpis v poloviční výši tj. 48 000 Kč.

Podnikatel ve vnitropodnikové směrnici rozhodl, že účetní odpisy = daňové odpisy. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Poloviční odpis automobilu 48 000,–

2. Doúčtování zůstatkové ceny vyřazeného automobilu

3. Vyřazení auta z evidence

4. Povinnost odvést DPH 85 680,–
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3.7 ANALYTICKÁ EVIDENCE  
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Analytickou evidenci vede účetní jednotka na inventárních kartách (kartách dlouhodobého 
majetku).

Základní evidenční jednotkou dlouhodobého majetku je inventární předmět, kterým může být:
a)  jednotlivý předmět (např. kopírovací stroj)
b)  soubor hmotných movitých věcí, který plní danou funkci jako celek 

Záleží na rozhodnutí poplatníka, zda vytvoří soubor movitých věcí nebo bude jednotlivé movité 
věci evidovat samostatně. Obecně totiž platí, že poplatník má možnost, nikoliv povinnost, vytvářet 
soubory. Z praktického hlediska se doporučuje souborům spíše vyhnout. 

Na inventární kartě je nutné evidovat zejména:
– název majetku, příp. jeho číselné označení
– datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání
– ocenění dlouhodobého majetku
– údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, částky účetních a daňových odpisů 
– datum a způsob vyřazení
– příp. další skutečnosti, například údaje o technickém zhodnocení majetku apod. 

Inventární karta dlouhodobého majetku

Typ: Hmotný majetek Datum pořízení: 5. 9. 2021

Číslo: 20HM009 Datum zařazení: 5. 9. 2021

Pořízení: Koupě Pořizovací cena: 270 000 Kč

Název: Strojní zařízení

Účetní odpisy: Daňové odpisy:

Životnost:  60 měsíců Odpisová skupina: 2

Způsob odpisování: Časový Způsob odpisování: Zrychlený

Umístění:  Hosp. středisko 10

Období Účetní odpis Zůstatková cena Daňový odpis Zůstatková cena

10/2021 4 500,00 265 200,00

11/2021 4 500,00 261 000,00

12/2021 4 500,00 256 500,00 54 000,00 216 000,00

Poznámka: 
Účetní odpisy se účtují měsíčně a proto jsou zaznamenány v inventární kartě za každý kalendářní měsíc, 
daňové odpisy se uplatňují ročně.

3.7  Analytická evidence dlouhodobého m
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3.8  Dlouhodobý finanční m

ajetek

3.8 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

3.8.1 Vymezení dlouhodobého finančního majetku 
Dlouhodobý finanční majetek představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního 
charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek. 
Jde o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet (vlastnit) déle než 12 měsíců. 
Poznámka:
V případě, že u cenných papírů není splněna podmínka dlouhodobosti (doba držení se nepředpokládá 
delší než 1 rok), potom se zahrnují do krátkodobého finančního majetku a evidují se ve 2. účtové třídě 
(účtová skupina 25). 

Důvody pro ukládání volných peněžních prostředků do dlouhodobého finančního majetku:
a) snaha umístit dočasně volné peněžní prostředky, pro jejichž využití nemá účetní jednotka 

dostatek vhodných a výnosných příležitostí v rámci vlastního podniku (podnik si tak 
zajišťuje výnosy například ve formě úroků, dividend apod.)

b) podnik chce získat vliv ve společnosti, do níž své peníze investuje, a to s cílem zajistit si 
určitý ekonomický přínos

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy), 
dluhové cenné papíry (dluhopisy, směnky), dlouhodobé zápůjčky a úvěry apod.

Členění dlouhodobého finančního majetku

cenné papíry  
a podíly

dlouhodobé  
zápůjčky  
a úvěry

ostatní  
dlouhodobý FM

• majetkové účasti 
(účty 061, 062, 063)

• dluhové CP 
(účet 065)

zápůjčky poskytnuté 
účetní jednotkou  

s dobou splatnosti delší 
než jeden rok 

(účty 066, 067, 068)

termínované vklady  
s výpovědní lhůtou delší 

než 12 měsíců 
(účet 069)

Rozdíl mezi akciemi a dluhopisy
I když akcie a dluhopisy řadíme do stejné kategorie (Cenné papíry a podíly), rozdíl mezi 
nimi je značný. 
Akcie tvoří investici do firmy, kdy akcionář se stává její součástí. Zisk vlastníka akcií je 
závislý na prosperitě společnosti. 
S vlastnictvím akcií se pojí i určitá práva, například právo na dividendu (tj. podíl na zisku 
společnosti), hlasovací právo (podíl na řízení společnosti) apod.
Dluhopis (často je také nazýván jako obligace) je cenný papír, který zjednodušeně 
představuje půjčku, ve které je definovaná částka půjčky, délka období a úrok pro věřitele 
(toho kdo dluhopis koupil).W
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Charakteristika jednotlivých účtů dlouhodobého finančního majetku

Dlouhodobý finanční majetek je zaznamenán na těchto účtech:
061 – Podíly – ovládaná anebo ovládající osoba

– evidují se zde podíly, ve kterých má společník (akcionář) postavení ovládající osoby, tj. 
osoby, která má vyšší než 50 % podíl

062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
– evidují se zde podíly, ve kterých má společník (akcionář) podíl v jiné společnosti od 20 % do 50 %

063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
– evidují se zde cenné papíry s podílem (účastí) v jiné společnosti do 20 %.

065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
Jde o dluhové cenné papíry, které mají stanovenou splatnost nad 1 rok a u nichž účetní jednotka 
má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. 
Dluhové cenné papíry jsou založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. U tohoto 
typu CP má dlužník za povinnost splatit do určité doby nejen zapůjčenou částku, ale i úrok. 
Dlužník nese u dlužných CP náklady, které se váží k půjčeným penězům, tj. úrok. 

Pokud věřitel pořizuje dlužný CP (například dluhopis) se záměrem držet tento cenný papír 
do splatnosti a inkasovat úroky, pokládá se tento CP v závislosti na době do splatnosti:

a) za dlouhodobý finanční majetek a účtuje se na účet 065 – Dluhové CP držené do splatnosti
b) za krátkodobý finanční majetek a účtuje se na účet 256 – Dluhové CP se splatností 

do 1 roku držené do splatnosti

3.8.2 Oceňování dlouhodobého finančního majetku 
k datu pořízení

Cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou 
se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. 
Jde zejména o poplatky a provize burze či jinému veřejnému trhu, odměny makléřům, 
právníkům, poradcům a odborným firmám. Do nákladů souvisejících s pořízením CP nebo 
podílu se nezahrnují výdaje spojené s financováním nákupu, například úroky z úvěru 
poskytnutého na nákup CP a náklady spojené s držením CP, například náklady související 
s uložením listinných CP. 

3.8.3 Pořízení dlouhodobého finančního majetku

V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů 
účtovat (v případě dlouhodobého finančního majetku) na účet 064 – Pořízení dlouhodobého 
finančního majetku nebo lze pořízení dlouhodobého finančního majetku účtovat přímo 
na příslušné majetkové účty (pokud nejsou vedlejší pořizovací náklady). 

Schéma účtování:
 211 – Pokladna 061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající os.
 221 – Bankovní účty 062 – Podíly v úč. jedn. pod podst. vlivem
 379 – Jiné závazky 063 – Ostatní dlouhodobé CP a  podíly
 nákup (pořízení) cenných papírů a podílů 

(výdajový PD, výpis z účtu, faktura)

3.8  Dlouhodobý finanční m
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3.8.4 Prodej dlouhodobého finančního majetku

Při prodeji dlouhodobého finančního majetku je třeba rozdělit účetní případ na dvě operace:
a)  tržbu – prodejní cena se zaúčtuje ve prospěch výnosů na účet 661 – Tržby z prodeje 

cenných papírů a podílů (souvztažně s účtem pohledávek či peněžními účty)
      211 – Pokladna, 221 – Bankovní účty
378 – Jiné pohledávky, resp. 311 – Odběratelé 661 – Tržby z prodeje CP a podílů

        prodejní cena

b)  úbytek prodaného majetku – pořizovací cena prodávaných CP či podílů se zaúčtuje 
na vrub nákladového účtu 561 – Prodané cenné papíry a podíly (souvztažně s účty CP, 
na kterých byly tyto majetkové CP a podíly zachyceny, tj. 061, 062, 063)

 061 – Podíly v ovládaných osobách
     062 – Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem
     063 – Ostatní dlouhodobé CP a podíly                                          561 – Prodané CP a podíly

        pořizovací cena

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.11

Společnost FAMILY, a.s., nakoupila akcie firmy TROJA, a.s. a získala tak 60 % obchodní 
podíl na této společnosti. Jednalo se o nákup 400 ks akcií po 25 000 Kč. Provize makléři 
za zprostředkování nákupu akcií činila 400 tis. Kč. 
Dále společnost prodala akcie firmy REAL, a.s., ve které měla 10 % obchodní podíl. Prodala 
100 ks akcií po 2 900 Kč za akcii. Pořizovací cena jedné akcie činila 2 000 Kč. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAP od makléře za nákup 400 ks akcií společnosti TROJA, a.s. 10 000 000,–

2. FAP – provize makléře      400 000,–

3. Zařazení nakoupených akcií do obchodního majetku

4. Z běžného účtu uhrazena faktura za nákup akcií 10 000 000,–

5. FAV za prodej 100 ks akcií společnosti REAL, a.s.   2 900 000,–

6. Úbytek prodaných akcií

7. Z běžného účtu uhrazena faktura makléři – provize     400 000,–

3.8.5 Výnosy z „držby“ dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z „držby“ dlouhodobého finančního majetku se účtují na účty účtové skupiny  
66 – Finanční výnosy.

Z hlediska rozdílnosti zdanění výnosů z držení CP a  podílů na obchodních společnostech je 
nutné rozlišit tyto druhy příjmů (výnosů):

a)  příjmy (výnosy) z podílů na zisku
b)  úrokové příjmy (výnosy) z dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených

@
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Příjmy (výnosy) z podílů na zisku

Příjmy (výnosy) z podílů plynoucích z dlouhodobého finančního majetku účtovaného ve skupině  
06 – Dlouhodobý finanční majetek (na účtech 061, 062, 063) se účtují na straně Dal účtu 
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (souvztažně s pohledávkou za společností, 
která podíly na zisku vyplácí).

Zdanění podílů na zisku

Podíly na zisku, které plynou ze zdrojů v tuzemsku, se zdaňují zpravidla srážkovou daní ve výši  
15 % (pokud nesplňují podmínky pro osvobození od daně). V této částce ji příjemce také zaúčtuje, 
neboť povinnost zdanit je na straně společnosti, která podíly na zisku vyplácí. Takto zaúčtovaný 
výnos je pro příjemce výnosem nezahrnovaným do základu daně.  

Úrokové příjmy (výnosy) z dluhopisů, vkladních listů

Tyto příjmy podléhají zdanění obecnou sazbou daně (v roce 2022 = 19 %). Účtování je tedy obdobné 
jako u přijatých podílů na zisku, to jest na příslušný účet 66. účtové skupiny (např. účet 662 – 
Úroky). Tyto úrokové příjmy se nezdaňují srážkovou daní, ale výnos bude zahrnut do obecného 
základu daně a zdaněn daní z příjmů právnických osob.
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   Příklad

Podnikatel nakoupil dne 1. 9. 2022 dluhopis za 200 000 Kč, který je splatný k 31. 12. 2023. 
Úrok je splatný při splatnosti dluhopisu. Roční úroková míra je 9 %.

Rok	2022
1.  Nákup dluhopisů (na základě smlouvy) 200 000 Kč 065.1 379
2. Z běžného účtu zaplaceno za nákup dluhopisů 200 000 Kč 379 221
3.  Naběhlý výnosový úrok za rok 2022 12 000 Kč 065.2 662

Rok	2023
1.  Výnosový úrok za rok 2023  18 000 Kč 065.2 662
2.  Nárok na úhradu nominální hodnoty dluhopisu 200 000 Kč 378 065.1
3. Nárok na výplatu úroků za roky 2022 a 2023 30 000 Kč 378 065.2
4. Na běžný účet připsána úhrada 230 000 Kč 221 378

Ú
LO

H
A

   Úloha 3.12

Podnikatel nakoupil 400 ks akcií společnosti TESLA, a.s. po 2 500 Kč (podnikatel má 5 % podíl 
na ZK společnosti). Společnost TESLA, a.s. vyplatila podnikateli podíly na zisku – hrubá výše 
podílu na zisku je 80 Kč na 1 akcii, srážková daň činí 15 %. 

Úkol: Zaúčtujte účetní případy spojené s akcemi společnosti TESLA, a.s.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Nákup 400 ks akcií společnosti TESLA, s.r.o. 1 000 000,–

2. Z běžného účtu uhrazen nákup akcií 1 000 000,–

3. Na běžný účet připsány podíly na zisku (netto)

&

@
3.8  Dlouhodobý finanční m

ajetek
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4	 ZÚČTOVACÍ	VZTAHY

4.1 CHARAKTERISTIKA  
ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ

Pro účtování o zúčtovacích vztazích je vyhrazena 3. účtová třída. Soustřeďují se zde především 
účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek 
a závazků. Podstatou vzniku pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem 
provedení výkonu a okamžikem úhrady. 
Pohledávka – účetní jednotka vystupuje jako věřitel, který má právo požadovat úhradu. 
Závazek – účetní jednotka vystupuje jako dlužník, který je povinen provést úhradu. 

Pro členění zúčtovacích vztahů ve 3. účtové třídě je kromě základního hlediska (tj. pohledávka, 
závazek) použito dále hledisko podle subjektu, se kterým je zúčtovací vztah spojen. V takovém 
případě lze rozlišovat zejména tyto druhy zúčtovacích vztahů:

Zúčtovací vztahy s obchodními partnery (31. a 32. účtová skupina)

  – dodavatelsko-odběratelské vztahy vč. poskytnutých provozních záloh  
a přijatých záloh

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a institucemi SZ a ZP (33. účt. sk.)

  – vztahy k zaměstnancům v rámci pracovně právních vztahů  
a vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Zúčtovací vztahy k finančním orgánům (34. účtová skupina)

  – vztahy k finančnímu úřadu, například z titulu daňové povinnosti

Zúčtovací vztahy se společníky (35. a 36. účtová skupina)

  – vztahy ke společníkům zahrnujícím například pohledávky z titulu poskytnutých 
půjček nebo závazky z titulu přijatých půjček, přiznaných podílů na zisku apod.

Jiné pohledávky a závazky (37. účtová skupina)

  – pohledávky za pojišťovnou z titulu náhrady škod
  – závazky celnímu úřadu, závazky vůči pojišťovně z titulu povinnosti platit pojistné 

na základě uzavřených pojistných smluv

Kromě toho jsou ve 3. účtové třídě také účty týkající se časového rozlišení (38. účtová skupina), 
které se používají proto, aby se hospodářské operace zaznamenávaly v období, jehož se věcně 
a časově týkají.

Účtová skupina 31 – Pohledávky
V této účtové skupině se účtují veškeré pohledávky, které vznikly v rámci obchodních vztahů,  
tj. pohledávky za odběrateli, a to krátkodobé (se splatností do 1 roku) i dlouhodobé  
(se splatností delší než 1 rok). Rozhodnutí, zda se jedná o pohledávku dlouhodobou nebo 
krátkodobou, se provádí v okamžiku vzniku pohledávky.

Poznámka: 
Účetní jednotka má povinnost analyticky členit účty pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé, a to podle 
doby splatnosti.

4.1  Charakteristika zúčtovacích vztahů
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V 31. účtové skupině jsou zařazeny zejména tyto účty:

311 – Odběratelé – v průběhu účetního období se zde účtuje o vzniku pohledávek za odběrateli 
a jejich úhradě. 
Účetním dokladem pro účtování vzniku pohledávky je obvykle faktura vystavená, která se 
účtuje vždy do výnosů (se souvztažným zápisem na stranu MD účtu Odběratelé). 

Při úhradě faktury bývá dokladem bankovní výpis, příp. příjmový pokladní doklad, který se 
účtuje jako snížení pohledávky na straně Dal účtu Odběratelé.

Schéma účtování:
              6xx – Výnosy  311 – Pohled. za odběrateli            211 – Pokladna 

  

221 – Běžný účet

U pohledávek je důležité správně určit den uskutečnění účetního případu, například 
u pohledávek za odběrateli je to zpravidla den splnění dodávky. 
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   Příklad

Podnikatel poskytl zákazníkovi poradenské služby v prosinci 2022. Fakturu vystavil 
a zákazníkovi odeslal 10. 1. 2023.

Řešení: 
Pohledávka za odběratelem musí být zaúčtována ještě do roku 2022, neboť účetní případ 
se uskutečnil v prosinci 2022.

Na konci účetního období zůstatek na tomto účtu vykazuje skutečný celkový stav pohledávek 
za odběrateli (tj. neuhrazených faktur), který musí být doložený inventarizačním zápisem. 

UPOZORNĚNÍ
V praxi se často objevují nedostatky při inventarizaci pohledávek, kdy pohledávky nejsou 
odsouhlasovány s dlužníky.  
Písemné odsouhlasení s dlužníkem dává podnikateli jistotu, že pohledávka existuje a dlužník 
ji uznává. Navíc má význam i v tom, že písemné uznání dluhu dlužníkem zabraňuje promlčení 
pohledávky (pokud by pohledávka byla promlčena, potom dlužník už nemá povinnost ji splácet 
a nelze ji ani účinně vymáhat u soudu). 

314 – Poskytnuté provozní zálohy – účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou 
záloh na pořízení dlouhodobého majetku (evidují se v účtové skupině 05) a zásob (evidují 
se v účtové skupině 15). Účtují se zde tedy například zaplacené zálohy na dodávky energie, 
na nákup služeb (nájemné, právní služby apod.). 

315 – Ostatní pohledávky – na tomto účtu se zaznamenávají ostatní pohledávky z obchodních 
vztahů, například reklamace vůči dodavatelům.

vyúčtování pohledávky 
při splnění dodávky (FAV)

úhrada pohledávky 
v hotovosti

úhrada pohledávky 
na běžný účet

&

!
4.1  Charakteristika zúčtovacích vztahů
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                               Účtová skupina 32 – Závazky

V této účtové skupině se účtují především krátkodobé závazky 
z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům.  
O závazcích dlouhodobých (doba splatnosti je delší než 1 rok) se účtuje 
ve 4. účtové třídě. 

V této účtové skupině jsou zařazeny zejména tyto účty:

321 – Dodavatelé – v průběhu účetního období se zde účtuje o vzniku 
dluhu vůči dodavatelům a o úhradě tohoto dluhu. 

Účetním dokladem pro zaúčtování vzniku dluhu je obvykle 
faktura přijatá, která se účtuje na stranu Dal účtu Dodavatelé se 
souvztažným zápisem na straně MD příslušného majetkového 
účtu (dlouhodobý majetek, zásoby) nebo nákladového účtu. 

Při úhradě faktury je dokladem bankovní výpis, příp. výdajový 
pokladní doklad, který se účtuje jako snížení dluhu na straně MD 

účtu Dodavatelé. 

Schéma účtování:

            211 – Pokladna                           321 – Dodavatelé                           0xx – Dlouhodobý majetek

  
           221 – Běžný účet                                                                                        1xx – Zásoby

  
                                                                                                                   2xx – Krátkodobý fin. maj.

 
                                                                                                                            5xx – Náklady

 

Na konci účetního období musí zůstatek na tomto účtu odpovídat celkovému stavu dluhů vůči  
dodavatelům a musí být doložen inventarizačním zápisem. 

UPOZORNĚNÍ
V účetnictví podnikatelského subjektu nelze kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku 
tvoří pouze vzájemné vyrovnávání pohledávek a závazků stejného druhu, mezi dvěma stejnými 
subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku.

324 – Přijaté zálohy – účtuje se zde o přijatých krátkodobých zálohách od odběratelů (tj. před 
splněním dodávky vůči odběratelům).

úhrada dluhu v hotovosti FAP za nákup DM

úhrada dluhu z BÚ FAP za nákup zásob

FAP za nákup cenin,
nákup krátkodobých CP

FAP za nakoupené služby 

!

4.1  Charakteristika zúčtovacích vztahů
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   Opakování účtování pohledávek a závazků

Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že účetní jednotka je plátcem DPH). 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP1 Za nákup zboží (převzato na sklad) – cena bez daně 280 000,–

 – DPH 21 %   58 800,–

FAV1 Za prodej zboží – cena bez daně 200 000,–

 – DPH 21 %  42 000,–

FAV2 Za prodej služeb – cena bez daně 150 000,–

 – DPH 21 %   31 500,–

VBÚ1 Na běžný účet připsána úhrada faktury od odběratele (FAV1) 242 000,–

VBÚ2 Z běžného účtu provedena první splátka faktury (FAP1) 100 000,–

VPD1 V hotovosti provedena druhá splátka faktury (FAP1)   80 000,–

Úkol č. 2: Zjistěte zůstatek na účtech 311 – Odběratelé a 321 – Dodavatelé.

4.2 PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY

4.2.1 Přijaté provozní zálohy
Jak již bylo dříve uvedeno, v účetnictví nelze (až na výjimky) kompenzovat pohledávky 
a závazky. Proto je nutné jako závazky účtovat i přijaté zálohy od odběratelů  
(32. účtová skupina). 

O přijatých zálohách se účtuje tehdy, pokud firma požaduje platbu od odběratele předem, ještě 
před dokončením zakázky a vystavením konečné faktury.  

Jinými slovy záloha znamená, že byly přijaty peníze, ale dosud nebylo provedeno vyúčtování  
(tj. ještě nebyla uskutečněna dodávka prací nebo zásob). Jde tedy o závazek vůči odběrateli. 
Jedním z důvodů, proč dodavatel požaduje od zákazníka platbu předem, je například to, že 
díky předem přijaté platbě snižuje riziko nezaplacení, a také získává peníze, které mu umožní 
realizovat zakázku.

UPOZORNĚNÍ

V praxi zpravidla úhradám záloh předchází vystavení (resp. přijetí) zálohových faktur, na nichž 
bývá uvedena výše zálohy, variabilní symbol, datum splatnosti, číslo bankovního účtu apod. 
Zálohové faktury však nejsou účetním dokladem, proto se o nich neúčtuje, ale účetní 
jednotka si tyto zálohové faktury eviduje (např. v knize pohledávek a závazků), aby věděla, 
kdy a jaká částka má být uhrazena.
Účtuje se až o skutečně zaplacených zálohách. 

@
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4.2  Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
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   Opakování účtování pohledávek a závazků

Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že účetní jednotka je plátcem DPH). 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP1 Za nákup zboží (převzato na sklad) – cena bez daně 280 000,–

 – DPH 21 %   58 800,–

FAV1 Za prodej zboží – cena bez daně 200 000,–

 – DPH 21 %  42 000,–

FAV2 Za prodej služeb – cena bez daně 150 000,–

 – DPH 21 %   31 500,–

VBÚ1 Na běžný účet připsána úhrada faktury od odběratele (FAV1) 242 000,–

VBÚ2 Z běžného účtu provedena první splátka faktury (FAP1) 100 000,–

VPD1 V hotovosti provedena druhá splátka faktury (FAP1)   80 000,–

Úkol č. 2: Zjistěte zůstatek na účtech 311 – Odběratelé a 321 – Dodavatelé.

4.2 PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY

4.2.1 Přijaté provozní zálohy
Jak již bylo dříve uvedeno, v účetnictví nelze (až na výjimky) kompenzovat pohledávky 
a závazky. Proto je nutné jako závazky účtovat i přijaté zálohy od odběratelů  
(32. účtová skupina). 

O přijatých zálohách se účtuje tehdy, pokud firma požaduje platbu od odběratele předem, ještě 
před dokončením zakázky a vystavením konečné faktury.  

Jinými slovy záloha znamená, že byly přijaty peníze, ale dosud nebylo provedeno vyúčtování  
(tj. ještě nebyla uskutečněna dodávka prací nebo zásob). Jde tedy o závazek vůči odběrateli. 
Jedním z důvodů, proč dodavatel požaduje od zákazníka platbu předem, je například to, že 
díky předem přijaté platbě snižuje riziko nezaplacení, a také získává peníze, které mu umožní 
realizovat zakázku.

UPOZORNĚNÍ

V praxi zpravidla úhradám záloh předchází vystavení (resp. přijetí) zálohových faktur, na nichž 
bývá uvedena výše zálohy, variabilní symbol, datum splatnosti, číslo bankovního účtu apod. 
Zálohové faktury však nejsou účetním dokladem, proto se o nich neúčtuje, ale účetní 
jednotka si tyto zálohové faktury eviduje (např. v knize pohledávek a závazků), aby věděla, 
kdy a jaká částka má být uhrazena.
Účtuje se až o skutečně zaplacených zálohách. 

@

!

Obecný postup pro využívání zálohových plateb lze znázornit pomocí následujícího  
schématu:

1) Vystavena zálohová faktura (tj. výzva k platbě)

Neúčtuje se a jejím vystavením nevznikají žádné daňové dopady. Kvůli lepšímu přehledu je vhodné 
si však vést evidenci o zálohových fakturách.

2) var. 1 – zákazník NEZAPLATÍ 
                zálohovou fakturu

2) var. 2 – zákazník ZAPLATÍ zálohovou fakturu 
                (tj. přijatá platba od zákazníka)

Protože zálohová faktura není účetním 
dokladem, je možné ji z evidence vyřadit.

Přijetím zálohy nevzniká účetní jednotce výnos.  
Přijatá platba se zaznamená jako závazek vůči 
budoucímu odběrateli (na straně Dal účtu 324).

3) Poskytnuto plnění (dodání zboží, provedení služeb)

Po uskutečnění plnění bude vystavena vyúčtovací faktura na celkovou částku, která se zaúčtuje 
do tržeb. V této faktuře se od celkové částky odečte záloha a vyčíslí se doplatek.

Účtování záloh se liší v závislosti na tom, zda podnikatel je plátcem DPH či nikoliv. Plátci 
daně totiž v řadě případů vzniká povinnost odvádět z přijatých záloh daň z přidané hodnoty 
a musí o této povinnosti také účtovat. Další výklad bude proto proveden ve dvou krocích, a to 
nejdříve účtování u neplátce DPH a potom účtování u plátce DPH. 

4.2.1.1 Účtování přijatých záloh u NEPLÁTCE DPH

V průběhu účetního období se přijetí záloh (tj. příjem platby předem) účtuje na stranu Dal účtu 
324 – Přijaté zálohy, a to jako závazek vůči odběrateli. Zůstatek na tomto účtu je až do doby 
splnění dodávky. 

Řádná vystavená faktura za prodej zásob nebo služeb se účtuje obvyklým způsobem, tj. 
na straně MD účtu 311 – Odběratelé a na stranu Dal příslušného účtu tržeb. 

Současně se ale musí vyúčtovat (tj. zrušit) přijatá záloha, a to na straně MD účtu 324 se 
souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 311 – Odběratelé. Rozdíl mezi přijatou zálohou 
a částkou faktury musí být uhrazen odběratelem.
Poznámka: 
Zrušení zálohy lze účtovat také na původní strany účtů, tj. MD účtu 311 – Odběratelé a Dal účtu 
324 – Přijaté zálohy, ale se záporným znaménkem. 

Schéma účtování:

 311 – Odběratelé      324 – Přijaté zálohy 221 – Bankovní účty

 2 – Faktura 
      vystavená 4 – Úhrada rozdílu mezi zálohou a fakturou

3 – Zúčtování zálohy s fakturou 1 – Přijatá záloha od odběratele

4.2  Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
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   Příklad

Podnikatel Milan – TRUHLÁŘSTVÍ (neplátce 
DPH) dne 24. 4. vystavil zákazníkovi zálohovou 
fakturu na dodávku kuchyňské linky ve výši 
60 000 Kč. Platba byla zákazníkem uhrazena 
na běžný účet podnikatele 29. 4. 
Kuchyňská linka byla zákazníkovi dodána 
a namontována dne 24. 5. S dodáním linky 
byla současně předána faktura – celková 
částka 100 000 Kč, záloha 60 000 Kč, k úhradě 
zbývá 40 000 Kč.
Doplatek byl uhrazen hotově dne 30. 5.

Účtování:	 	 MD	 Dal
24. 4.   Vystavena zálohová faktura zákazníkovi 60 000 Kč neúčtuje se
29. 4.   Na běžný účet připsána záloha (výpis) 60 000 Kč 221 324
24. 5.   Faktura vystavená za dodávku kuchyňské linky 100 000 Kč 311 601
            Vyúčtování (tj. zrušení) zálohy 60 000 Kč 324 311 
            (zrušení záloh je možné také zaúčtovat s mínusem, tj.  – 60 000 Kč  311  324)

30. 5.   Doplatek faktury byl uhrazen v hotovosti 40 000 Kč 211 311

Ú
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A

   Úloha 4.1

Společnost ANDREA , s.r.o., (neplátce DPH) se zabývá poskytováním poradenských služeb. 
Dne 28. 7. vystavila zákazníkovi zálohovou fakturu na poradenské služby, které mají být 
poskytnuty v srpnu, a to ve výši 25 000 Kč. Zákazník provedl platbu na běžný účet společnosti 
dne 5. 8. 
Na konci srpna společnost provedla vyúčtování poskytnutých služeb. Na konečné faktuře  
byla uvedena celková hodnota poskytnutých služeb 40 000 Kč, odečtena zaplacená záloha 
25 000 Kč a uvedena zbývající částka k úhradě, tj. 15 000 Kč.
Doplatek byl uhrazen hotově (10. 9.)

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy u společnosti ANDREA, s.r.o.

Dat. / dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

5. 8.
výpis z BÚ Přijata zálohová platba na BÚ 25 000,–

31. 8. 
vyúčtování

(faktura vystavená)

Poskytnuté poradenské služby 
– cena dohodou 40 000,–

Zúčtování, tj. zrušení zálohy 25 000,–

10. 9. 
příjmový PD Zákazník doplatil zbývající část hotově 15 000,–
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4.2.1.2 Účtování přijatých záloh u PLÁTCE DPH

Plátce DPH má povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke  
dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. To znamená, že plátci DPH musí 
odvádět DPH i z přijatých záloh, i když ještě nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění 
(například dodávky zboží, služeb).  
Do 15 dnů od přijetí platby se musí vystavit daňový doklad na přijatou platbu. Na tomto 
dokladu musí být uvedeno datum přijetí peněz a podnikatel musí odvést DPH finančnímu 
úřadu. Daňový doklad pošle odběrateli, který si na jeho základě může uplatnit odpočet DPH.

Postup při zálohových platbách u plátce DPH lze znázornit následovně:

1) Vystavena zálohová faktura

Na zálohové faktuře může být orientačně uveden rozpis DPH, ale zálohové faktury  nejsou da-
ňovým dokladem, proto si na jejich základě nemůže odběratel uplatnit odpočet DPH a na druhé 
straně dodavateli nevzniká povinnost odvést DPH.

2) Uhrazena zálohová faktura (= přijata platba)

Zaúčtuje se obdobně jako u neplátce DPH, tj. jako závazek na účtu 324, který zde bude evidován až 
do doby, kdy bude záloha vyúčtována.

3) Vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

Na přijatou platbu má plátce DPH povinnost vystavit daňový doklad, kde bude celková částka  
rozepsána na základ daně a DPH.
Na základě tohoto daňového dokladu musí plátce daně odvést DPH finančnímu úřadu, tj.  
částka DPH se zaúčtuje jako závazek na straně Dal účtu 343. V takovém případě zůstane podni-
kateli částka snížená o DPH (proto bude souvztažný zápis na straně MD účtu 324).

Poznámka: O základu daně z přijaté zálohy se neúčtuje.

4) Vystavení vyúčtovací faktury

Vyúčtovací faktura bude obsahovat celkovou hodnotu plnění s rozpisem na základ daně a DPH. 
Od celkové částky bude odečtena záloha, která bude rozdělená na základ daně a daň, a poté bude 
vyčíslen rozdíl.

4.2  Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
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   Příklad

Pan David vykonává podnikatelskou činnost jako programátor, je plátcem DPH.

Začátkem října přijal od zákazníka objednávku na tvorbu webového redakčního 
systému v celkové hodnotě 60 500 Kč. Hotový produkt bude dodán v listopadu. 

Od zákazníka si vyžádal část peněz předem. Dne 2. října proto vystavil zálohovou 
fakturu na 24 200 Kč, kterou mu zákazník uhradil 12. 10. 
Na přijatou platbu pan David vystavil dne 22. 10. daňový doklad. 

Zakázku dokončil koncem listopadu, kdy také vystavil vyúčtovací fakturu:
   Základ DPH DPH 21 % Celkem   
Tvorba redakčního systému 50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč  
Uhrazena záloha ze dne 12. 10. – 20 000 Kč – 4 200 Kč – 24 200 Kč         
Zbývá k úhradě 30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč
Zbývající částka ve výši 36 300 Kč byla zákazníkem v prosinci uhrazená na běžný účet.

Účtování:	 	 MD	 Dal
  2. 10. Vystavení zálohové faktury 24 200 Kč neúčtuje se
12. 10. Přijetí platby (zálohy)  24 200 Kč 221 324

22. 10. Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu 
    cena bez daně 20 000 Kč neúčtuje se
    DPH 21 % 4 200 Kč 324 343

30. 11.  Faktura vystavená zákazníkovi za dodávku redakčního systému:
   cena dodávky bez daně 50 000 Kč 311 602

   DPH 21 % 10 500 Kč 311 343
   odečet přijaté zálohy (cena bez daně) 20 000 Kč 324 311
   odečet DPH ze zálohy  4 200 Kč 343 311

14. 12.  Uhrazen doplatek 36 300 Kč 221 311  

UPOZORNĚNÍ
V případě, že zdanitelné plnění by bylo uskutečněno ve stejném měsíci jako přijatá 
platba, potom není povinnost na přijatou platbu vystavovat daňový doklad, ale je možné 
vystavit souhrnný daňový doklad až po dokončení zakázky (i v tomto případě do 15 dnů).
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   Příklad

Zadání je stejné jako v předchozím příkladě s jediným rozdílem, že webový redakční 
systém byl dodán a vyfakturován 30. 10. 

Řešení:	 	 MD	 Dal
12. 10. Přijetí platby (zálohy)  24 200 Kč 221 324

30. 10. Faktura vystavená zákazníkovi za dodávku redakčního systému:
  cena dodávky celkem bez daně 50 000 Kč 311 602

 DPH z dodávky (sazba 21 % ) 10 500 Kč 311 343
 odečet přijaté zálohy 24 200 Kč 324 311

14. 11. Uhrazen doplatek 36 300 Kč 221 311
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   Úloha 4.2

Jazyková škola AMOS, s.r.o., plátce DPH, uspořádala 
intenzivní kurz angličtiny pro zaměstnance firmy 
MICHAEL, a.s.
Celková cena kurzu angličtiny byla sjednána ve výši 
60 500 Kč (cena bez daně 50 000, DPH 10 500). 
2. září jazyková škola přijala zálohu ve výši 36 300 Kč.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v jazykové 
škole AMOS, s.r.o., za předpokladu, že kurz 
angličtiny se uskutečnil: 

1) V září, tj. přijatá záloha i provedená zakázka (kurz angličtiny) byly ve stejném měsíci

Čís. Dat. Doklad Popis účetního případu Kč MD Dal

1. 2. 9. Výpis z BÚ Na BÚ přijata záloha    36 300,–

2. 30. 9. Faktura vystavená
(daňový doklad)

Za kurz AJ – cena bez daně    50 000,–

DPH 21 %    10 500,–

Odpočet zálohy    36 300,–

Zbývá k úhradě    24 200,– --- ---

3. 9. 10. Výpis z BÚ Úhrada zbývající části faktury    24 200,–

2) V říjnu, tj. přijatá záloha a provedená zakázka (kurz angličtiny) byly v jiném měsíci. 

Čís. Dat. Doklad Popis účetního případu Kč MD Dal

1. 2. 9. Výpis z BÚ Na BÚ přijata záloha   36 300,–

2. 11. 9. Daňový doklad cena bez daně   30 000,– --- ---

DPH 21 %     6 300,–

3. 31.10. Faktura vystavená
(daňový doklad)

Za kurz AJ – cena bez daně   50 000,–

DPH 21 %   10 500,–

Odpočet zálohy – cena bez daně   30 000,–

Odpočet DPH z přijaté zálohy    6 300,–

Zbývá k úhradě   24 200,– --- ---

4. 8. 11. Výpis z BÚ Úhrada zbývající části faktury   24 200,–
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4.2.2 Poskytnuté provozní zálohy
Poskytnuté zálohy dodavatelům se evidují jako pohledávky vůči nim, a to až do doby splnění 
smluv. 

4.2.2.1 Účtování poskytnutých záloh u NEPLÁTCE DPH

K zaznamenání zaplacených záloh (krátkodobých i dlouhodobých) se používá účet  
314 – Poskytnuté provozní zálohy. Jde například o zaplacené zálohy na vodu, plyn, energie, 
další služby. 

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje na straně MD poskytnutí záloh 
dodavatelům (se souvztažným zápisem na straně Dal účtu 221, resp. 211 – v případě platby 
v hotovosti).

Na konci účetního období tento účet vykazuje celkový skutečný stav záloh poskytnutých 
dodavatelům, které nebyly do konce roku vyúčtovány. 

Obdobně jako u přijatých záloh se také u poskytnutých záloh neúčtuje o zálohových  
fakturách, které se pouze zaevidují v knize pohledávek a závazků. Na příslušné účty se účtuje 
až v okamžiku zaplacení zálohy, tj. při při pohybu peněz. 

Došlá řádná faktura se zaúčtuje obvyklým způsobem, tzn. na stranu Dal účtu Dodavatelé 
a souvztažným účtem je zpravidla příslušný nákladový účet (neboť poskytnuté provozní 
zálohy se týkají zejména dodávek služeb).

Zároveň se musí zúčtovat (tj. zrušit) zaplacená záloha zápisem na straně Dal účtu  
314 – Poskytnuté provozní zálohy se souvztažným zápisem na stranu Má dáti účtu  
321 – Dodavatelé. 

Rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se musí uhradit dodavateli.

Poznámka: 
Obdobně jako u přijatých záloh lze také zde zrušení zálohy provést zaúčtováním na původní strany účtů, 
tj. MD účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy a Dal účtu 321 – Dodavatelé, ale se záporným znaménkem.

Schéma účtování:

 221 – Bankovní účty 314 – Poskytn. provozní zálohy       321 – Dodavatelé

 2 – faktura
  od dodavatele

UPOZORNĚNÍ
Zatímco u přijatých záloh se ve všech případech používá jediný účet 324 – Přijaté zálohy, 
účty pro poskytnuté zálohy jsou v účtové osnově uvedeny na třech místech podle toho, na jaký 
účel byla záloha poskytnuta. 
účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy (na služby)
účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

1 – zaplacená provozní 
  záloha dodavateli

4 – doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou

3 – zúčtování (zrušení) 
  zálohy s fakturou

!
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   Příklad

Paní Veronika podniká jako fyzická osoba, předmětem činnosti je nákup a prodej zboží. 
Není plátcem DPH.
V srpnu uzavřela smlouvu s marketingovou agenturou na provedení reklamní 
kampaně v září 2022 v celkové hodnotě 25 000 Kč. 
Marketingová společnost požaduje zaplacení zálohy ve výši 80 % z celkové hodnoty 
reklamy, tj. 20 000 Kč.
  8. 8.    Přijetí zálohové faktury na reklamní kampaň 20  000 Kč
15. 8.    Z běžného účtu zaplacena zálohová faktura 20  000 Kč 
30. 9.    Provedeno vyúčtování reklamní kampaně:
             cena dohodou  25  000 Kč
             záloha ze dne 15. 8.  – 20 000 Kč
             zbývá k úhradě  5  000 Kč

7. 10.    Doplatek faktury proveden z běžného účtu 5  000 Kč

Účtování:	 	 MD	 Dal
  8. 8. Přijata zálohová faktura na reklamní kampaň 20 000 Kč Neúčtuje se
15. 8. Zaplacení zálohy z běžného účtu 20 000 Kč 314 221
30. 9. Faktura přijatá za reklamní kampaň 25 000 Kč 518 321
 Zúčtování (= zrušení) zálohy 20 000 Kč 321 314
7. 10. Doplatek faktury z běžného účtu 5 000 Kč 321 221

Ú
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   Úloha 4.3

Společnost ALBATROS, s.r.o., neplátce DPH, se rozhodla pro své zaměstnance uskutečnit 
v září školení „EXCEL pro pokročilé“. 

Toto školení uspořádala firma IT Znojmo, s.r.o., cena byla stanovena dohodou ve výši 40 000 Kč 
a bylo sjednáno, že společnost ALBATROS zaplatí zálohu ve výši 60 % z celkové částky. 

17. 8.  Přijetí zálohové faktury od IT Znojmo na školení EXCEL 24 000 Kč
28. 8.  Zálohová faktura uhrazena z běžného účtu   24 000 Kč
20. 9.  Přijata faktura za uskutečněné školení   40 000 Kč 
 odpočet zálohy              – 24 000 Kč
 zbývá k úhradě      16 000 Kč
30. 9. Z běžného účtu doplacena zbývající část   16 000 Kč

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy u společnosti ALBATROS, s.r.o.

Dat. / Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

28. 8. 
Výpis z BÚ Zaplacena zálohová faktura na školení  24 000,–

20. 9.
Faktura přijatá

Za školení „Excel pro pokročilé“ – cena dohodou  40 000,–

Zúčtování, tj. zrušení zálohy  24 000,–

30. 9. 
Výpis z BÚ Doplacena dodavateli zbývající část   16 000,–

&

@

4.2  Přijaté a poskytnuté provozní zálohy

W
W

W
.S

TO
H
L-

ZN
O
JM

O
.C

Z



4   ZÚČTOVACÍ VZTAHY

88

4.2.2.2 Účtování poskytnutých záloh u PLÁTCE DPH

Obdobně, jak bylo uvedeno v části týkající se přijatých záloh, mohou z pohledu účtování 
DPH také u zaplacených záloh nastat dvě varianty, a to v závislosti na tom, zda záloha byla 
poskytnuta ve stejném nebo jiném měsíci než byla uskutečněna dodávka. 

1. Záloha byla poskytnuta v jiném měsíci než byla uskutečněna dodávka
    Dodavatel má povinnost vystavit daňový doklad již na zaplacenou zálohu.
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   Příklad

Paní Martina si nechala zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
(vč. související komunikace s finančním úřadem). Sjednaná cena za tyto služby činila 
30 000 Kč + DPH 21 %. 
Na tyto daňové služby uhradila 4. března zálohu ve výši 12 100 Kč (výdajový PD).
Dne 15. 3. na zaplacenou zálohu obdržela daňový doklad, kde byl rozpis částky 
na základ daně 10 000 Kč a DPH 2 100 Kč.
Daňové přiznání bylo provedeno v květnu, kdy také přijala konečnou fakturu: 
celková cena      30 000 Kč + 6 300 Kč = 36 300 Kč
zaplacená záloha  – 10 000 Kč  – 2 100 Kč = – 12 100 Kč
zbývá k úhradě    20 000 Kč + 4 200 Kč = 24 200 Kč

Účtování:	 	 MD	 Dal
1.  Zaplacení zálohy (výdajový PD) 12 100 Kč 314 211
2.  Přijetí daňového dokladu
      cena bez daně 10 000 Kč   -           - 
      DPH 21 %  2 100 Kč 343 314
3.  FAP za daňové poradenství
 cena bez daně  30 000 Kč 518 321
 DPH 21 % z celkové hodnoty služeb 6 300 Kč 343 321
 odečet ze zaplacené zálohy (bez daně)  10 000 Kč 321 314
 odečet DPH ze zálohy  2 100 Kč 321 343

4.  Doplacena dodavateli zbývající část faktury (výpis z BÚ)      24 200 Kč 321 221 

2. Záloha byla poskytnuta ve stejném měsíci jako byla uskutečněna dodávka
P
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   Příklad

Zadání je stejné jako v předchozím příkladě, ale s tím rozdílem, že daňové přiznání 
bylo zpracováno ve stejném měsíci jako byla přijata záloha.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1.  Zaplacení zálohy (výdajový PD) 12 100 Kč 314 211
2.  FAP za daňové poradenství
 cena bez daně 30 000 Kč 518 321
 DPH 21 % z celkové hodnoty služeb 6 300 Kč 343 321
 odečet zaplacené zálohy   12 100 Kč 321 314

3.  Doplacena dodavateli zbývající část faktury (výpis z BÚ) 24 200 Kč 321 221 

&
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   Úloha 4.4

Zadání je stejné jako v úloze na přijaté zálohy (str. 85), ale tentokrát budeme účtovat 
z pohledu odběratele, tj. společnosti MICHAEL, a.s.

ad a) Zaplacená záloha i uskutečnění kurzu bylo ve stejném měsíci

Čís. Dat. Doklad Popis účetního případu Kč MD Dal

1.   2. 9. Výpis z BÚ Z BÚ uhrazena zálohová faktura   36 300,–

2. 30. 9. Faktura přijatá
(daňový doklad)

Za kurz AJ – cena bez daně   50 000,–

DPH 21 %   10 500,–

Odpočet zálohy   36 300,–

Zbývá k úhradě   24 200,– --- ---

3. 9. 10. Výpis z BÚ Doplatek zbývající části faktury   24 200,–

ad b) Zaplacená záloha a uskutečnění kurzu bylo v jiném měsíci. 

Čís. Dat. Doklad Popis účetního případu Kč MD Dal

1.   2. 9. Výpis z BÚ Z BÚ uhrazena zálohová faktura    36 300,–

2. 11. 9. Přijatý daňový doklad DD k zaplacené záloze 
       – cena bez daně    30 000,– --- ---

       – DPH 21 %      6 300,–

3. 31. 10. Faktura přijatá
(daňový doklad)

Za kurz AJ – cena bez daně    50 000,–

       – DPH 21 %    10 500,–

Odpočet zálohy – cena bez daně 30 000,–

Odpočet DPH z přijaté zálohy   6 300,–

Zbývá k úhradě    24 200,– --- ---

4.   8. 11. Výpis z BÚ Doplatek zbývající části faktury    24 200,–

S
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Shrnutí účtování záloh u plátce DPH
Způsob účtování záloh popsaný v této učebnici není jediný možný, vždy však musí platit 
(i při použití jiných způsobů účtování záloh):

a) účet záloh (324, resp. 314) se musí po zúčtování zálohy (tj. dodávce zásob, 
služeb) vyrušit,

b) účet 343 – DPH musí v konečném součtu obsahovat daňovou povinnost (resp. 
daňový odpočet) z celkové dodávky,

c) na účtě 311 – Odběratelé (resp. 321 – Dodavatelé) musí být po zúčtování 
záloh zůstatek ve výši doplatku faktury.
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4.2  Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
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4.3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ
Pokud jsou při zahraničních obchodních transakcích používány cizí měny (nákupy, resp. 
prodeje se zahraničními obchodními partnery), musí být účetnictví vedeno jak v českých 
korunách, tak i v cizích měnách. 
Pro přepočet cizí měny na českou korunu k okamžiku uskutečnění účetního případu může 
účetní jednotka používat:
	denní kurz ČNB, který je platný v den uskutečnění účetního případu,
	pevný kurz, který si účetní jednotka stanoví ve své vnitřní směrnici po určité období.

U pohledávek a závazků v cizích měnách v důsledku změny kurzu české koruny k jiným  
měnám vznikají kurzové rozdíly, které mohou vzniknout jednak v průběhu roku – při úhradě 
zahraniční pohledávky (resp. závazku), jednak na konci účetního období (u neuhrazených 
zahraničních faktur).

Kurzové rozdíly v průběhu účetního období – při úhradách zahraničních faktur
Faktura odběrateli vystavená v cizí měně se účtuje do výnosů kurzem platným v den vzniku 
účetního případu. 
Uhrazení této faktury se přepočítává kurzem platným v den provedení platby. To znamená, 
že v důsledku jiného kurzu může být na běžný účet připsána jiná částka než je zaúčtováno 
ve výnosech. 
Pokud účetní jednotka obdrží vlivem pohybu kurzu nižší částku, je třeba původní výnos 
z této transakce o tuto ztrátu snížit. Vzniklý kurzový rozdíl se v takovém případě zaúčtuje 
do finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty.
V případě, že by účetní jednotka obdržela na účet vyšší částku než má zaúčtováno v tržbách, 
zaznamenal by se tento kurzový rozdíl do finančních výnosů na účet 663 – Kurzové zisky. 
Obdobně se postupuje při účtování přijatých faktur v cizí měně a jejich úhradách. 
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   Příklad

Česká firma prodává zboží odběratelům do zahraničí. Vystavená faktura činila 
1 000 EUR, kurz ke dni uskutečnění účetního případu byl 24,80 Kč. Úhrada faktury – 
na běžný účet bylo připsáno 24 500 Kč.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura za prodej zboží 1 000 € 24 800 Kč 311 604
2. Úhrada faktury 24 500 Kč 221 311
3. Vyúčtování kurzového rozdílu – kurzová ztráta      300 Kč 563 311

Ú
LO
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A

   Úloha 4.5

Firma MORAVIA, a.s., přijala fakturu od slovenského dodavatele za nákup materiálu v hodnotě 
10 000 EUR. Kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu byl 25,40 Kč za 1 EUR.
Úhrada faktury – z běžného účtu společnosti bylo uhrazeno 250 000 Kč

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Nákup materiálu od slovenského dodavatele 10 000 EUR 254 000,–

VBÚ Úhrada slovenskému dodavateli (10 000 EUR) 250 000,–

VÚD Kurzový rozdíl
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Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih

Na konci účetního období musí být majetek a závazky v cizí měně přepočteny na české koruny, 
a to kurzem ČNB k 31. 12.
Z výše uvedeného vyplývá, že také neuhrazené zahraniční faktury přijaté i vystavené se musí 
na konci roku přepočítávat na českou měnu. Rozdíl z přecenění těchto zahraničních pohledávek 
a závazků se účtuje opět na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky.
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   Příklad

Faktura přijatá od rakouského dodavatele v listopadu 2022 za nákup materiálu 2 000 €, 
denní kurz ke dni uskutečnění účetního případu 1 € = 25,10 Kč.
Kurz ČNB ke dni 31.12.2022 je 24,80 Kč/1 €.
Do konce účetního období nebyla faktura uhrazena.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura přijatá za nákup materiálu (2 000 €) 50 200 Kč 111 321
2. Kurzový rozdíl ke dni 31. 12. - kurzový zisk 600 Kč 321 663

Ú
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   Úloha 4.6

Společnost TOYS, s.r.o., plátce DPH, se zabývá nákupem a prodejem hraček. 
K 1. 12. měla společnost na účtech mimo jiné tyto zůstatky:
221 Běžný účet (v CZK) 1 450 000 Kč
311.2 Zahraniční odběratelé 100 000 EUR 2 500 000 Kč

Poznámka: Tato faktura nebyla do konce roku uhrazena.

V prosinci společnost TOYS, s.r.o., nakoupila od rakouského dodavatele hračky za 20 000 EUR. 

Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy.

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP
Faktura od rakouského dodavatele za nákup hraček
20 000 EUR (kurz 25,20 Kč / 1 EUR)

Povinnost přiznat DPH, sazba 21 %

Nárok na odpočet DPH, sazba 21 %

VBÚ Uhrazena faktura zahraničnímu dodavateli ... 20 000 EUR  
platba podle výpisu z BÚ (kurz 25,50 Kč za 1 EUR) 510 000,–

VÚD Kurzový rozdíl

VÚD Kurzový rozdíl k účtu 311.2 na konci účetního období
Kurz ČNB k 31. 12. = 24,80 Kč / 1 EUR

Úkol č. 2: Jaké účtování by nastalo v případě, že faktura byla v lednu zahraničním 
odběratelem uhrazena na korunový účet ve výši 2 495 000 Kč?

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VBÚ Úhrada faktury od zahraničního odběratele (100 000 EUR)
platba podle výpisu z BÚ (kurz 24,95 Kč / 1 EUR) 2 495 000,–

VÚD Kurzový rozdíl
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4.4 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI  
A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO  
A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro evidenci pohledávek a závazků vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění je vyhrazena 33. účtová skupina. 
V učebnici Základy účetnictví byly vysvětleny základní pojmy a základní účtování mezd. 

Pojem Výpočet Poznámka

Hrubá mzda Základní mzda  
+ náhrada mzdy (za dovolenou) 
+ příplatky (za práci přesčas, za    
    práci v sobotu, neděli apod.) 
+ odměny, prémie

Je to odměna za práci zaměstnance před 
zdaněním a dalšími srážkami. Jde o část-
ku, která je uvedena v pracovní smlouvě 
(platovém výměru).

Čistá mzda Hrubá mzda
– zdravotní pojištění (4,5 %)
– sociální pojištění (6,5 %)
– daň ze mzdy (příp. + daňový   
   bonus)

Při výpočtu daně ze mzdy se nejprve vy-
počítá daň před slevami (15 % z hrubé 
mzdy) a následně se uplatní slevy na dani 
(na základě podepsaného prohlášení 
k dani). 

Částka 
k výplatě

Čistá mzda 
– ostatní srážky (např. úhrada  
   zápůjček, spoření, pojištění)
+ náhrady za prac. neschopnost

Je částka, která je zaměstnanci skutečně 
vyplacena, stává se skutečným disponibil-
ním příjmem domácnosti. 

4.4  Zúčtování se zam
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   Opakování účtování mezd

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 27 400 Kč. Podepsal prohlášení k dani, na základě 
kterého si uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. 

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v oblasti mezd.

Dat. Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

30. 9. ZVL Hrubá mzda 27 400,–

Srážka zdravotního pojištění z mezd (4,5 %)   1 233,–

Srážka sociálního pojištění z mezd (6,5 %)   1 781,–

Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti (daň ze mzdy)   1 540,–

30. 9. VÚD Zdravotní pojištění podniku (9 %)   2 466,–

Sociální pojištění podniku (24,8 %)   6 796,–

12. 10. VBÚ Převod mzdy na osobní účet zaměstnance

Odvod zdravotního pojištění (za zaměstnance i firmu)

Odvod sociálního pojištění (za zaměstnance i firmu)

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti

Účet 331 – Zaměstnanci
V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o vzniku a úhradě dluhů zaměstnancům 
z pracovně právních vztahů. 
Na konci účetního období zůstatek na tomto účtu vykazuje celkový skutečný dluh vůči  
zaměstnancům.
Účetním dokladem pro zaúčtování závazků je obvykle sestava z počítačového programu pro 
zpracování mezd (v praxi se často nazývá zúčtovací a výplatní listina). 

Účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje závazky pojistného:

– na zdravotní pojištění (4,5 % se sráží ze mzdy zaměstnanci a 9 % odvádí zaměstnavatel)
– na sociální pojištění     (6,5 se sráží ze mzdy zaměstnanci a 24,8 % odvádí zaměstnavatel)

Celkově se tedy odvádí 13,5 % na zdravotní pojištění a 31,3 % pojistné na sociální zabezpečení. 

Vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění je úhrn příjmů 
zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání (úhrn hrubých mezd). 

V některých případech je nutné tento základ ještě zvýšit o hodnotu různých zaměstnaneckých 
výhod, které zaměstnavatel poskytuje mimo mzdu – podrobnější informace jsou uvedeny  
v části Daň z příjmů ze závislé činnosti (zvýšení ZD a pojistného o nepeněžní plnění).

Poznámka: 
U zdravotního pojištění existuje minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda (k 1. 1. 2022 
činila 16 200 Kč). Pro sociální pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, který pro rok 2022 činí 
1 867 728 Kč. 
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Pojistné se odvádí v termínu určeném v organizaci pro výplatu mezd za příslušný měsíc, sociální  
pojištění se odvádí okresní (městské) správě sociálního zabezpečení, pojistné na zdravotní  
pojištění příslušné zdravotní pojišťovně. 

Poznámka: 
Pojistné je daňově uznatelným nákladem pouze za předpokladu, že bylo do konce měsíce následujícího 
po uplynutí zdaňovacího období také zaplaceno. Nezaplacená část pojistného je připočitatelnou položkou 
k výsledku hospodaření. Pokud je pojistné zaplaceno po tomto termínu, je daňově uznatelným nákladem 
v tom zdaňovacím období, kdy bylo uhrazeno. 

UPOZORNĚNÍ
Analytickou evidenci je nutno vést podle jednotlivých institucí (tzn. analytický účet pro správu 
sociálního zabezpečení a dále pro jednotlivé zdravotní pojišťovny).

Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti

V prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí ze svých 
prostředků zaměstnancům náhradu mzdy. Poskytuje se pouze za pracovní dny. Tato náhrada  
mzdy se nezdaňuje a ani se z ní neodvádí pojistné. Je splatná spolu se mzdou za příslušné 
období.
Teprve od 15. kalendářního dne zaměstnanci náleží dávky nemocenského pojištění, které  
vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do jednoho měsíce po dni,  
v němž jí byl příslušný doklad pro nárok na výplatu dávky doručen. Poskytují se za kalendářní 
dny. Dávky se zaměstnanci poukazují na jeho účet, příp. se vyplácejí v hotovosti poštovní 
poukázkou. 
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   Příklad

Zaměstnankyně Veronika odpra-
covala v říjnu 5 dnů (3. – 7. 10.) 
a od 10. 10. byla až do konce mě-
síce nemocná, tj. 22 kalendářních 
dnů.

Za prvních 14 kalendářních 
dnů (tj. 10 pracovních dnů) jí 
náhradu mzdy bude vyplácet 
zaměstnavatel. Od 15. dne 
nemoci (tj. za 8 kalendářních 
dnů) jí přísluší dávky od správy 
sociálního zabezpečení.  
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Schéma účtování:

       336.1 – Zúčtování se ZP 331 – Zaměstnanci 521.1 – Hrubé mzdy

zdravotní pojištění zaměstnance hrubé mzdy zaměstnanců

336.2 – Zúčtování s OSSZ 521.2 – Náhrada za prac. nesch. 

sociální pojištění zaměstnance náhrada za pracovní nesch.

342.1 – Ostatní přímé daně
záloha na daň z příjmů 

342.2 – Ostatní přímé daně
srážková daň z příjmů

     379 – Jiné závazky
srážky ve prospěch jiných osob *1

335 – Pohledávky za zaměstn.
srážky ve prospěch podniku
např. za manka a škody

     211 – Pokladna
     221 – Bankovní účty

výplata mzdy v hotovosti
resp. převod na účet zaměstnanců

           

                 336.1 – Zúčtování se ZP 524 – Zákonné sociální pojištění

předpis zdravotního pojištění podniku za zaměstnance

            336.2 – Zúčtování s OSSZ

předpis sociálního pojištění podniku za zaměstnance

*1)   Srážky ze mzdy zaměstnanců ve prospěch jiných osob – patří sem například úhrada zápůjček, spoření,  
      pojištění, výživné apod. 
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Daň z příjmů ze závislé činnosti

Zaměstnavatel je povinen srážet zaměstnanci daň z příjmů ze závislé činnosti (tzv. daň ze 
mzdy). 
Postup při zdaňování příjmů zaměstnanců je závislý na tom, zda zaměstnanec podepsal 
prohlášení k dani či nikoliv. 

Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani
Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, zaměstnavatel mu bude vypočítávat a srážet 
vždy zálohu na daň. 
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti je povinná platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího  
období (kalendářního roku), kdy konečná daňová povinnost není ještě známá, a započte se na  
celoroční daňovou povinnost poplatníka po skončení zdaňovacího období. 

Výpočet zálohy na daň z příjmů
Zdanitelná mzda (tj. základ pro výpočet zálohy na daň) se zaokrouhluje na celé stokoruny 
nahoru. 
Záloha na daň se pak vypočítá ve většině případů procentní sazbou 15 % (pouze u příjmů, 
které převyšují měsíční hrubou mzdu 155 644 Kč, bude z částky přesahující tento limit 
sazba daně 23 %). 

Takto vypočtená záloha na daň z příjmů (tzv. daň před slevami) se zaokrouhluje na celé koruny 
nahoru. Tato částka však ještě není konečná. Od ní se dále odečtou slevy na dani, příp. daňové 
zvýhodnění na vyživované děti. 

Vybrané slevy na dani platné pro rok 2022:

Slevy na dani Roční částka Měsíční částka

Základní sleva na poplatníka 1)        30 840 Kč 2 570 Kč

Základní sleva na invaliditu (invalidita 1. a 2. stupně)          2 520 Kč    210 Kč

Sleva na studenta 2)          4 020 Kč    335 Kč

Sleva na manželku (manžela) 3)        24 840 Kč ---

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) 4) max. 15 200 Kč ---

Daňové zvýhodnění – jedno vyživované dítě 5)        15 204 Kč 1 267 Kč

Daňové zvýhodnění – druhé vyživované dítě         22 320 Kč 1 860 Kč

Daňové zvýhodnění – třetí a každé další dítě         27 840 Kč 2 320 Kč

Postup při uplatňování slev na dani je následující:
1. Odečtou se měsíční částky slev, např. na poplatníka, na studenta (tyto slevy jsou uvedeny 

v § 35ba ZDP), a to maximálně do nuly.
2. Odečte se měsíční částka daňového zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c ZDP);  

vyjde-li záporná částka, záloha na daň bude nulová a zaměstnanci bude přiznán  
tzv. daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatě.
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   Příklad

Zaměstnanec má hrubou měsíční mzdu 20 000 Kč. Uplatňuje slevu na poplatníka 
a na jedno vyživované dítě. 

Řešení:
Hrubá mzda (= zdanitelná mzda)  20 000 Kč
Záloha na daň před slevami (15 %) 3 000 Kč
Slevy dna poplatníka 2 570 Kč
Záloha na daň po uplatnění slevy na poplatníka 430 Kč
Daňové zvýhodnění na 1 vyživované dítě 1 267 Kč
Záloha na daň po slevách 0 Kč
Daňový bonus 837 Kč
Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5 %) 900 Kč
Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5 %) 1 300 Kč
Částka k výplatě (20 000 Kč + 837 Kč – 900 Kč – 1 300 Kč) 18 637 Kč

Ú
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   Úloha 4.7

PPaní Adéla zaměstnává v prosinci 2022 dva pracovníky, a to:
– Petra Veselého, který má měsíční hrubou mzdu 35 000 Kč, podepsal prohlášení k dani, 

na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. Ze mzdy si nechává srážet soukromé 
životní pojištění 2 000 Kč. 

– Evu Čechovou, která má měsíční hrubou mzdu 40 000 Kč, podepsala prohlášení k dani, 
na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno 
vyživované dítě.

Úkol č. 1: Vypočítejte jednotlivé složky mzdy u obou zaměstnanců
Úkol č. 2: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Text Veselý Čechová Celkem MD Dal

Hrubá mzda 35 000,– 40 000,–

Záloha na daň před slevami --- --- ---

Sleva na poplatníka 2 570,– 2 570,– --- --- ---

Záloha na daň po slevě na poplatníka --- --- ---

Daňové zvýhodnění na vyživované děti 0,– 1 267,– --- --- ---

Záloha na daň po slevách

Zdravotní pojištění zaměstnance (4,5 %)

Sociální pojištění zaměstnance (6,5 %)

Ostatní srážky ze mzdy 2 000,– 0,–

Částka k výplatě --- ---
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Zvýšení základu daně a vyměřovacího základu pojistného o nepeněžní plnění
V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnancům různá nepeněžní plnění, zvyšuje se  
v některých případech o jejich hodnotu základ daně i základ pro výpočet zdravotního a  
sociálního pojištění (a to jak pojistného sraženého zaměstnanci ze mzdy, tak pojistného 
placeného zaměstnavatelem).
Jde například o situaci, kdy zaměstnanec má souhlas zaměstnavatele k používání firemního 
automobilu i k soukromým účelům. V takovém případě se zvýší základ daně (i základ pro 
výpočet pojistného) o 1 % ze vstupní ceny automobilu, a to za každý měsíc, kdy měl zaměstnanec 
možnost takto automobil využívat. 
Základ daně i základ pro výpočet pojistného se musí zvýšit také v případě některých 
zaměstnaneckých benefitů, například peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový 
paušál) nad limit dle ZDP nebo příspěvek zaměstnanci na rekreaci nad 20 tis. Kč apod.
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   Příklad

Hrubá měsíční mzda zaměstnance je stejně jako v úvodní opakovací úloze 27 400 Kč. Ale 
nyní budeme vycházet z toho, že zaměstnanec má od zaměstnavatele k dispozici osobní 
automobil s pořizovací cenou 660 000 Kč. 
Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. 

Řešení:

Hrubá mzda        27 400 Kč
Zvýšení základu daně (1 % z 660 000 Kč) 6 600 Kč
Měsíční zdanitelná mzda (27 400 + 6 600) 34 000 Kč
Záloha na daň před slevami 5 100 Kč
Sleva na poplatníka 2 570 Kč
Záloha na daň po slevě na poplatníka 2 530 Kč
Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5 % z 34 000) 1 530 Kč
Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5 % z 34 000) 2 210 Kč
Částka k výplatě (27 400 Kč - 2 530 Kč – 1 530  Kč – 2 210 Kč) 21 130 Kč  
Poznámka: 
Rozdíl ve výplatě (oproti opakovací úloze na straně 93, kdy zaměstnanec neměl k dispozici 
automobil pro soukromé účely) činí 1 716 Kč (22 846 – 21 130).

Zdravotní pojištění podnik (9 % z 34 000 Kč) 3 060 Kč
Sociální pojištění podnik (24,8 % z 34 000 Kč) 8 432 Kč 
Poznámka 
Také mzdové náklady zaměstnavatele by se v tomto případě zvýšily, a to o 2 231 Kč  
(11 492 - 9 261)
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Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani
Pokud zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani, není samozřejmě možno snížit  
vypočtenou daň o žádné slevy. Způsob zdanění je v takovém případě následující:
a) srážková daň 
   – u dohod o provedení práce při měsíční hrubé mzdě do 10 000 Kč

V tomto případě se neodvádí zdravotní a sociální pojištění ani za zaměstnance, ani 
za zaměstnavatele.

Poznámka: 
Mzda je zdaněna srážkovou daní ve výši 15 %. Zaměstnanec nemusí příjem uvádět v daňovém přiznání.

UPOZORNĚNÍ
Dohoda o provedení práce je možná pouze za předpokladu, že zaměstnanec 
v kalendářním roce neodpracoval v organizaci více než 300 hodin. V případě, že hrubá 
měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč, neodvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění. Tato 
skutečnost je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Na straně zaměstnance je výhodou vyšší čistý příjem, ale je třeba si uvědomit, že zaměstnanec v tomto 
případě nemá nárok na nemocenské dávky a doba odpracovaná v rámci DPP se mu nezapočítává 
do odpracované doby nutné pro vznik nároku na starobní důchod. Navíc v případě, že by zaměstnanec 
nebyl pojištěn v rámci jiného zaměstnání (ani by za něj nehradil pojistné stát), měl by povinnost hradit si 
sám zdravotní pojištění v minimální výši. 

– u příjmů ze závislé činnosti „zaměstnání malého rozsahu“, pokud nepřesáhne měsíční 
výdělek částku 3 499 Kč (například odměna za výkon funkce, příjem z dohody o pracovní 
činnosti).

b) v ostatních případech – záloha na daň
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   Příklad

Společnost MRKVA, s.r.o., zaměstnávala v roce 2022 na dohodu pana Karlíka. 
Pan Karlík nepodepsal prohlášení k dani a jeho měsíční mzda činila 8 000 Kč. 
Část roku byl p. Karlík zaměstnán na dohodu o provedení práce. Ale v závěru roku 
již překročil limit 300 hodin, a proto byl v prosinci zaměstnán na dohodu o pracovní 
činnosti. 

Řešení:
Zdanění odměny zaměstnance i zdravotní a sociální pojištění bude u obou dohod rozdílné.

U dohody o provedení práce bude příjem zdaněn srážkovou daní (byly splněny všechny 
podmínky, tj. zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, jde o DPP a měsíční mzda je 
do 10 000 Kč).
Vzhledem k tomu, že u DPP do 10 000 Kč se neodvádí pojistné, čistý příjem zaměstnance 
v tomto případě činí 6 800 Kč (8 000 – srážková daň 1 200 Kč).

V případě dohody o pracovní činnosti bude příjem zdaněn zálohou na daň. 
Čistý příjem zaměstnance bude v tomto případě 5 920 Kč, protože kromě zálohy na daň 
(1 200 Kč) musí být zaměstnanci ještě sraženo zdravotní pojištění (360 Kč) a sociální 
pojištění (520 Kč).
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Rozdíly mezi zálohou na daň a srážkovou daní:

1. Pokud je mzda zdaňována zálohou na daň, může zaměstnanec zpravidla požádat 
po skončení roku svého posledního zaměstnavatele, u něhož podepsal prohlášení k dani, 
o roční zúčtování záloh na daň. Případný přeplatek na dani bude zaměstnanci vrácen 
zaměstnavatelem. Alternativou k tomuto postupu je podání přiznání k dani z příjmů. 
V tomto případě bude případný přeplatek zaměstnanci vrácen finančním úřadem.

2. Srážkovou daň je možné uplatnit pouze v daňovém přiznání (tzn. nelze o roční zúčtování 
požádat zaměstnavatele); případný přeplatek bude vrácen zaměstnanci finančním úřadem. 
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   Úloha 4.8

Paní Michaela zaměstnávala během letních prázdnin brigádníky:
– Martinu – dohoda o pracovní činnosti, měsíční mzda 25 000 Kč, podepsala prohlášení k dani 

(uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na studenta)
– Roberta – dohoda o provedení práce, měsíční mzda 15 000 Kč, podepsal prohlášení k dani 

(uplatňuje pouze slevu na poplatníka)
– Janu – dohoda o provedení práce, měsíční mzda 10 000 Kč, nepodepsala prohlášení 
Úkol: Vypočítejte jednotlivé složky mzdy brigádníků a zaúčtujte je.

Text Martina Robert Jana Celkem MD Dal

Hrubá mzda 25 000,– 15 000,– 10 000,–

Záloha na daň před slevami --- --- ---

Sleva na poplatníka 2 570,– 2 570,– --- --- --- ---

Sleva na studenta   335,– --- ---

Daň po slevě (záloha / srážková)

Zdravotní pojištění zaměstnance 
(4,5 %)
Sociální pojištění zaměstnance  
(6,5 %)

Částka k výplatě --- ---

Zdravotní pojištění podniku (9 %)

Sociální pojištění podniku (24,8 %)
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   Úloha 4.9

Společnost ŠKOLA, s.r.o., sestavuje zúčtovací a výplatní listinu mezd za prosinec 2022 
z následujících údajů o zaměstnancích:

– Jana Váňová, hrubá měsíční mzda 45 000 Kč. V prosinci (21 pracovních dnů) 
zaměstnankyně odpracovala 14 dnů a 7 pracovních dnů byla nemocná. Za dobu nemoci 
jí přísluší náhrada za pracovní neschopnost od zaměstnavatele, která činí 9 000 Kč. 

– Iva Bílá, hrubá měsíční mzda 25 000 Kč, podepsala prohlášení k dani (uplatňuje pouze 
slevu na poplatníka), na penzijní připojištění si nechává srážet 2 500 Kč

– Tomáš Dušek, hrubá měsíční mzda 40 000 Kč, nepodepsal prohlášení k dani. Od firmy 
má k dispozici osobní automobil s pořizovací cenou 700 000 Kč, který může používat 
i k soukromým účelům. 

Text Váňová Bílá Dušek Celkem

Hrubá mzda

Zdanitelná mzda

Zdravotní pojištění (4,5 %)

Sociální pojištění (6,5 %)

Daň před slevami ---

Sleva na poplatníka 2 570,– 2 570,– --- ---

Daň po slevě na poplatníka ---

Daňové zvýhodnění na vyživované děti 3 127,– --- --- ---

Daň po slevách / daňový bonus

Ostatní srážky ze mzdy --- 2 500,– ---

Náhrada za pracovní neschopnost 9 000,– --- ---

K výplatě

Dat. Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

31. 12. ZVL Hrubá mzda

Srážka zdravotního pojištění z mezd (4,5 %)

Srážka sociálního pojištění z mezd (6,5 %)

Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti

Ostatní srážky ze mzdy (penzijní připojištění)

Náhrada za pracovní neschopnost

31. 12. VÚD Zdravotní pojištění podniku (9 %)

Sociální pojištění podniku (24,8 %)

12. 1. VBÚ Převod mezd a náhrady za PN na účet zaměstnanců

Odvod zdravotního pojištění (za zaměstnance i firmu)

Odvod sociálního pojištění (za zaměstnance i firmu)

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti

Odvod ostatních srážek (penzijní připojištění)

@
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4.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM
Pohledávky a závazky ke společníkům v rámci obchodních společností a členům družstev se 
evidují v účtových skupinách 35 – Pohledávky za společníky a 36 – Závazky ke společníkům.  

4.5.1 Pohledávky za společníky
Pohledávky za společníky se evidují v 35. účtové skupině. Mohou vznikat zejména z těchto 
důvodů:

1) Společníci upsali a dosud nesplatili vklady do společnosti 
Tyto pohledávky se evidují na straně MD účtu 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 
se souvztažným zápisem na straně Dal příslušného účtu ve skupině 41. 
Poznámka: 
Podrobnější informace o vkladech společníků do společnosti jsou uvedeny v kapitole 6 – Vlastní kapitál.

Úhrada pohledávek za upsaný základní kapitál může být provedena peněžitým či 
nepeněžitým vkladem a účtuje se na straně Dal účtu 353 se souvztažným zápisem 
na příslušném majetkovém účtu. 
Zůstatek na tomto účtu představuje tedy upsané a dosud nesplacené vklady.
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   Příklad

Společníci se rozhodli navýšit základní kapitál společnosti s ručením omezeným o 2 mil. Kč. 
O navýšení ZK rozhodla valná hromada společnosti a společníci splatí vklad takto:
– vkladem peněžních prostředků na běžný účet v roce 2022 ve výši 800 000 Kč 
– vkladem peněžních prostředků na běžný účet v roce 2023 ve výši 1 200 000 Kč

Účtování	v	roce	2022:	 	 MD	 Dal
1. Upsání vkladu – navýšení ZK 2 000 000 Kč 353 419
2. Vklad peněžních prostředků na účet společnosti 800 000 Kč 221 353
3. Výpis z obchodního rejstříku – zvýšení ZK 2 000 000 Kč 419 411
Účtování	v	roce	2023:	 	 	
1. Vklad peněžních prostředků na účet společnosti 1 200 000 Kč 221 353

2) Společnost poskytla společníkům krátkodobou zápůjčku
Zápůjčky společnosti společníkům se evidují na straně MD účtu 355 – Ostatní pohledávky 
za společníky obchodní korporace. Na tomto účtu se účtuje také předpis úroku ze zápůjčky 
za běžné účetní období (na straně MD) se souvztažným zápisem na výnosovém účtu 662. 
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   Příklad

Společnost poskytla z běžného účtu společníkovi zápůjčku ve výši 600 000 Kč, a to 
na období od 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022. Roční úroková sazba byla sjednána ve výši 8 %.

Řešení:
Výpočet měsíčního úroku...     (600 000 x 0,08) / 12 = 4 000 Kč
Výpočet úroku za rok 2022...   4 000 x 6 = 24 000 Kč
Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Poskytnutí zápůjčky (výpis z běžného účtu) 600 000 Kč 355.1 221
2. Předpis úroku ze zápůjčky  24 000 Kč 355.2 662
3a) Výpis z BÚ – splátka zápůjčky 600 000 Kč 221 355.1
3b)                  – zaplacen úrok 24 000 Kč 221 355.2
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4.5.2 Závazky ke společníkům

Závazky ke společníkům se evidují v 36. účtové skupině a vznikají zejména z těchto důvodů:
a)  Společnost rozděluje mezi společníky zisk a předpis závazku ke společníkům se zachycuje 

na straně Dal účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (se souvztažným 
zápisem a na straně MD účtu 431 – VH ve schvalovacím řízení).

Společnost má povinnost srazit společníkům srážkovou daň ve výši 15 %, která se zaúčtuje 
jako závazek vúči finančnímu úřadu (na straně Dal účtu 342) a současně snížení dluhů vůči 
společníkům (MD na účtu 364). Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již dále nedaní. 

UPOZORNĚNÍ
Společníci si nemohou vybrat peněžní prostředky ze společnosti (např. ve formě podílu 
na zisku), aniž by společnost odvedla srážkovou daň ve výši 15 %. 
Zákon o obchodních korporacích umožňuje při splnění daných podmínek také výplatu záloh na podíly 
na zisku již během roku.  
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   Příklad

Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě podílů na zisku společníkovi – fyzické 
osobě ve výši 500 000 Kč.
Před výplatou podílů na zisku společnost srazila daň ve výši 15 %, tj. 75 000 Kč.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu na zisku 500 000 Kč 431 364
2. Předpis srážkové daně   75 000 Kč 364 342
3. Výplata podílu na zisku   425 000 Kč 364 221
4. Odvod srážkové daně finančnímu úřadu   75 000 Kč 342 221

b)  Společníci půjčili peníze do společnosti ( 365 – Ostatní závazky ke společníkům obchodní 
korporace)      

Jde o jev v praxi zcela běžný, kdy společníci vypomáhají své společnosti zapůjčením 
peněžních prostředků. V takovém případě se doporučuje mezi společníkem a společností 
sepsat smlouvu o zápůjčce, kde bude sjednána výše zapůjčené částky, doba splatnosti, popř. 
podmínky úročení. Zápůjčka však může být na rozdíl od úvěru i bezúročná. V případě 
úročené zápůjčky se doporučuje sjednání výše úroků v ceně obvyklé (úrok, za který při 
obdobných podmínkách půjčují peněžní instituce). 
Krátkodobé zápůjčky (doba splatnosti do 1 roku) poskytnutých společníkem do společnosti 
a případně úroky z těchto poskytnutých zápůjček se evidují jako dluh společnosti, a to 
na straně Dal účtu 365 - Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace. 
Dlouhodobé zápůjčky se evidují ve 4. účtové třídě (např. na účtu 479)

Poznámka:
Problematiku úroků je však třeba posuzovat i z hlediska daňového. V případě, kdy věřitelem je 
poplatník, který není účetní jednotkou (např. fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci nebo nepodniká), 
se úroky na straně společnosti stávají daňově účinnými až v období, kdy byly společníkovi zaplaceny.  

Fyzická osoba zdaňuje své úrokové příjmy v daňovém přiznání jako příjem z kapitálového majetku,  
a to v období, kdy byly úroky zaplaceny.
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   Příklad

Pan Petr je jediným společníkem nově založené společnosti PETR, s.r.o. Banky 
nechtěly firmě bez historie poskytnout úvěr, a tak do začátku podnikání zapůjčil 
společnosti své osobní peněžní prostředky ve výši 600 000 Kč. Roční úroková sazba 
byla stanovena ve výši 10 %. 
Půjčka byla sjednána na období 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023. 
Jistina i úroky byly splaceny v září 2023.

Účtování:	 	 MD	 Dal

Rok 2022
1. Poskytnutí zápůjčky do společnosti (výpis) 600 000 Kč 221 365.1
2. Předpis úroku za období 1. 10. - 31. 12. 2022 15 000 Kč 562 365.2

Rok 2023
1. Předpis úroku za období 1. 1. - 30. 9. 2023 45 000 Kč 562 365.2
2. Výpis z BÚ – splacena zápůjčka  600 000 Kč 365.1 221
                     – zaplaceny úroky za roky 2022 a 2023 60 000 Kč 365.2 221

c)  Společníci pobírají odměnu za práci pro společnost – dluhy společnosti ke společníkům 
se v tomto případě zachycují na účtu 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva  
ze závislé činnosti. 

Účet 366 je obdobou účtu 331 – Zaměstnanci, tj. účtování na tomto účtu je obdobné jako 
u mezd zaměstnanců s těmito dvěma rozdíly:

	místo účtu 331 – Zaměstnanci se používá účet 366 – Závazky ke společníkům a členům 
družstva ze závislé činnosti

	místo účtu 521 – Mzdové náklady se používá účet 522 – Příjmy společníků a členů 
družstva ze závislé činnosti
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   Příklad

Společník vykonává práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu. Za tuto 
práci mu byla přiznána hrubá měsíční mzda ve výši 30 000 Kč. Společník podepsal 
prohlášení k dani a uplatňuje pouze slevu na poplatníka (2 570 Kč).

Účtování:	 	 MD	 Dal

1. Hrubý měsíční příjem společníka 30 000 Kč 522 366
2. Zdravotní pojištění sražené ze mzdy (4,5 %)   1 350 Kč 366 336.1
3. Sociální pojištění sražené ze mzdy (6,5 %) 1 950 Kč 366 336.2
4. Sražená záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti     1 930 Kč 366 342
5. Zdravotní pojištění společnosti (9 %)   2 700 Kč 524 336.1
6. Sociální pojištění společnosti (24,8 %) 7 440 Kč 524 336.2
7. Výplata mzdy převodem na osobní účet společníka 24 770 Kč 366 221
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   Úloha 4.10

Petr Trojan je společníkem společnosti s ručením omezeným FOTBAL, s.r.o. 

Do společnosti půjčil peníze na základě smlouvy o zápůjčce – půjčená částka 800 000 Kč, 
datum půjčení peněžních prostředků 1. 4. 2022, doba splatnosti zápůjčky – 9 měsíců, roční 
úroková sazba 9 %.

Pan Trojan je ve společnosti zaměstnán – jeho měsíční hrubá mzda je 24 000 Kč, podepsal 
prohlášení k dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka (2 570 Kč).

Valná hromada společnosti FOTBAL, s.r.o., schválila rozdělení zisku z minulého roku, a to 
na výplatu podílu na zisku společníkovi ve výši 200 000 Kč, z této částky společnost srazila 
daň 15 %.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy.

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VBÚ Zápůjčka do společnosti 800 000,–

ZVL Hrubá mzda společníka  24 000,–

Zdravotní pojištění (4,5 %)  

Sociální pojištění (6,5 %)    

Daň z příjmů ze závislé činnosti

VÚD Předpis pojistného z mezd – zdravotní pojištění (9 %)

    – sociální pojištění (24,8 %)

VÚD Přiznány podíly na zisku společníkovi

Sražena daň z podílů na zisku (15 %)

VÚD Předpis úroku ze zápůjčky za období 1. 4.  – 31. 12.

VBÚ Převod mzdy společníkovi na jeho osobní účet

Odvod zdravotního pojištění

Odvod sociálního pojištění

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti

Výplata podílů na zisku společníkovi

Odvod srážkové daně z podílů na zisku

Splacena celá část zápůjčky společníkovi

Výplata úroků ze zápůjčky společníkovi

@
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4.6 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ
V účtové skupině 34 se zachycují zejména zúčtovací vztahy z titulu daňových povinností vůči  
finančnímu orgánu, a to jak z hlediska poplatníka, tak plátce daně (účty 341, 342, 343, 345).

Dále se zde účtuje také o dotacích (účty 346, 347).

4.6.1 Daň z příjmů

Účet 341 – Daň z příjmů 
Na tomto účtu se účtuje o dani z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka (právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba, která vede účetnictví). 
V průběhu účetního období se zde účtují zaplacené zálohy na daň z příjmů (na straně MD), jejichž 
výše a četnost (čtvrtletní nebo pololetní) je odvozena od poslední známé daňové povinnosti. Dále 
se zde účtují úhrady dluhů (z titulu daňové povinnosti k dani z příjmů) finančnímu orgánu. 
Na konci účetního období se zde účtuje daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období 
(vypočtená na základě daňového přiznání), a to na straně Dal tohoto účtu (se souvztažným 
zápisem na účtu 591 – Daň z příjmů splatná).
Zůstatek účtu na konci účetního období může být aktivní nebo pasivní, a to v závislosti  
na tom, zda zaplacené zálohy byly vyšší nebo nižší než daňová povinnost, tj. zda jde  
o přeplatek na dani nebo nedoplatek. 

Schéma účtování:  

 221 – Bankovní účty 341 – Daň z příjmů 591 – Daň z příjmů splatná

Poznámka:
Na účet 341 se účtují také doměrky daně z příjmů za minulá zdaňovací období (podle výměru správce 
daně) a účtují se souvztažně na vrub účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů.

Účet 342 – Ostatní přímé daně
Na tomto účtu se účtuje také o dani z příjmů. Na rozdíl od účtu 341, kdy účetní jednotka byla 
současně plátcem i poplatníkem daně, účet 342 slouží k zaúčtování daně z příjmů v případech, 
kdy účetní jednotka je plátcem daně (tj. odvádí daň finančnímu úřadu), ale poplatníkem je 
jiný subjekt. 
Jde například o daň z příjmů za zaměstnance (tj. daň ze mzdy), kdy poplatníkem je zaměstnanec, 
ale plátcem je účetní jednotka. Dále se zde účtuje například srážková daň z podílů na zisku 
společníků. 
Sražená daň (ze mzdy, z podílů na zisku) se zaúčtuje jako snížení závazku vůči zaměstnancům, 
resp. společníkům (na straně MD účtu 331, resp. 364, 366) a souvztažně jako vznik závazku 
vůči finančnímu úřadu (na straně Dal účtu 342).
Odvod sražené daně se účtuje jako vyrušení závazku vůči finančnímu úřadu (na straně MD  
účtu 342).

úhrada daňové povinnosti 
(resp. doplatku na dani z příjmů)

zaplacené zálohy předpis daňové povinnosti

přijetí přeplatku na dani z příjmů
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Schéma účtování:  

 221 – Bankovní účty 342 – Ost. přímé daně           331 – Zaměstnanci

366 – Závazky ke společníkům 
ze závislé činnosti 

364 – Závazky ke společníkům 
při rozdělování zisku

4.6.2 Daň z přidané hodnoty

4.6.2.1 Obecné principy fungování DPH

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je nepřímá daň, kdy poplatníkem je konečný spotřebitel, 
ale plátcem daně je účetní jednotka. 
Účet 343 používá pouze registrovaný plátce DPH, který uplatňuje odpočet DPH  
z nakupovaných vstupů (podnikateli vzniká pohledávka za finančním úřadem, proto se  
zachycuje na účtu 343 na straně MD) a naopak ze svých výrobků, prodeje zboží a poskytova-
ných služeb, tj. výstupů, má povinnost odvést DPH na výstupu (podnikateli vzniká závazek 
vůči finančnímu úřadu, proto se zaznamená na účtu 343 na straně Dal).
U neplátců se DPH na vstupu stává součástí pořizovací ceny majetku a služeb, na druhé straně 
na výstupu DPH vůči odběratelům se neuplatňuje.
V daňovém přiznání se potom zjistí porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně 
na výstupu (daňová povinnost) celková výše buď daňového závazku, nebo daňové pohledávky 
(tzv. nadměrný odpočet) za zdaňovací období.
Vlastní daň je účetní jednotka povinna zaplatit nejpozději do 25. dne následujícího  
kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období. 
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Pravidla pro účtování DPH

1. Na účtu 343 se účtuje podle daňových dokladů
Mezi nejčastěji používané daňové doklady patří běžný daňový doklad (např.  
faktura), zjednodušený daňový doklad (při nákupu do 10 000 Kč, např. paragon), 
doklad o použití (např. při darování, osobní spotřebě), opravný DD (při opravě 
základu daně a výše daně, např. při snížení tzv. dobropis), doklad o zaplacení 
(jízdenka), splátkový kalendář.

2. Nárok na odpočet se účtuje na MD účtu 343 se souvztažným zápisem na Dal 
účtu 321, resp. u nákupů v hotovosti na stranu Dal účtu 211.

3. Daňová povinnost se účtuje na stranu Dal účtu 343 – DPH, a to se souvztažným 
zápisem na straně MD účtu 311, resp. u prodejů v hotovosti na MD účtu 211.

4. Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na stranu MD účtu 343 (343/221), 
vrácení nadměrného odpočtu na stranu Dal účtu 343 (221/343).

5. K účtu DPH se doporučuje vést vhodnou analytickou evidenci (např. podle 
sazeb DPH, podle toho, zda se jedná o tuzemské nebo zahraniční plnění apod.)

odvod sražené daně 
finančnímu úřadu

srážka daně ze mzdy 
zaměstnancům

srážky daně ze mzdy 
společníkům

předpis srážkové daně 
z podílů na zisku

ü
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   Příklad

Paní Marika se zaregistrovala na finančním úřadě od 1. 7. 2022 jako měsíční plátce 
DPH. V tomto měsíci zaznamenala níže uvedené účetní případy související s DPH.

1. Faktura přijatá za nákup zboží 605 000 Kč (cena bez daně 500 000, DPH 105 000) 
2. Zjednodušený DD – nákup kancelářských potřeb 600 Kč  (cena včetně daně, sazba DPH 21 %)
3. Opravný DD (dobropis) na slevu ke zboží     6 050 Kč  (cena bez daně 5 000, DPH 1 050)
4. Faktura za nákup staršího osobního auta 121 000 Kč (cena bez daně 100 000, DPH 21 000)
5. Faktura vystavená za prodej zboží         847 000 Kč  (cena bez daně 700 000, DPH 147 000)
6. Tržby v hotovosti za prodej zboží 96 800 Kč (cena bez daně 80 000, DPH 16 800) 
7. Odvod DPH za červenec (výpis z BÚ) 38 746 Kč

Účtování:	 	 MD	 Dal

1. FAP za zboží 500 000 Kč 131 321
    105 000 Kč 343 321

2. Nákup kancelářských potřeb 495,87 Kč 501 211
  104,13 Kč 343 211

3. Opravný daňový doklad (dobropis) – 5 000 Kč 131 321
 – 1 050 Kč 343 321

4. Faktura za nákup auta 100 000 Kč 042 321
  21 000 Kč 343 321

5. Faktura za prodej zboží 700 000 Kč 311 604
  147 000 Kč 311 343

6. Tržby v hotovosti za prodej zboží 80 000 Kč 211 604
  16 800 Kč 211 343

7. Odvod DPH za červenec 2022   38 746 Kč 343 221

Poznámka: V daňovém přiznání se celková daň na vstupu i výstupu zaokrouhluje na celé koruny.
DPH na vstupu, tj. z nákupu

Doklad Dodavatel – popis Základ daně DPH

FAP nákup zboží 500 000,– 105 000,–

VPD nákup kancelářských potřeb   495,87 104,13

opravný 
DD dobropis na slevu ke zboží – 5 000,– – 1 050,–

FAP nákup automobilu 100 000,– 21 000,–

CELKEM 595 495,87 125 054,13

DPH na výstupu, tj. z prodeje

Doklad Odběratel – popis Základ daně DPH

FAV prodej zboží 700 000,– 147 000,–

PPD prodej zboží 80 000,– 16 800,–

CELKEM 780 000,– 163 800,–

Výpočet daňové povinnosti k DPH: 163 800 – 125 054 = 38 746 Kč

&
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4.6.2.2 Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti je specifický režim v mechanismu uplatňování DPH. 
V běžném režimu platí princip, že plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (dodavatel), má 
povinnost odvést daň z prodejní ceny finančnímu úřadu. Na druhé straně plátce, pro kterého 
bylo uskutečněno zdanitelné plnění (odběratel), má nárok na uplatnění odpočtu daně. 
V některých případech však výše uvedený režim neplatí. Jedním z takových případů je 
například nákup majetku od zahraničního dodavatele (viz kapitola Pořízení materiálu ze 
zahraničí). Další takovou situací jsou vybraná zdanitelná plnění v rámci režimu přenesení 
daňové povinnosti. Jde zejména o poskytnutí celé řady stavebních nebo montážních prací pro 
jiného plátce DPH. V tomto režimu se daňová povinnost přenáší na odběratele. 

Dodavatel na daňovém dokladu nebude tedy uvádět výši DPH v Kč, ale na dokladu bude 
muset být uveden text „daň odvede zákazník“ a sazba DPH.

UPOZORNĚNÍ

Základní podmínkou pro povinnost uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je to, že 
plátce (poskytovatel plnění) uskutečňuje vybraná plnění jinému plátci (příjemci 
plnění) pro jeho ekonomickou činnost, tj. podnikání.
To znamená, že pokud například dodavatel (plátce DPH) provádí stavební a montážní práce 
na soukromém (rodinném) domě pro fyzickou osobu – nepodnikatele, příp. podnikatele 
– neplátce DPH, je použití režimu přenesení daňové povinnosti vyloučeno.
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   Příklad

Stavební firma STAVOGROUP, s.r.o., (plátce DPH) provedla práce spojené s výstavbou 
administrativní budovy pro podnikatele Jana Dvořáka.
Hodnota vyfakturovaných prací je 5 000 000 Kč, práce podléhají základní sazbě.

Řešení:
varianta 1 – Jan Dvořák není plátcem DPH (neuplatní se režim přenesení daňové 
povinnosti)

STAVOGROUP, s.r.o.  MD	 Dal
FAV za stavební práce – cena bez daně 5 000 000 Kč 311 602
                                – DPH 21 %  1 050 000 Kč 311 343 
Jan Dvořák
FAP za stavební práce – cena bez daně 5 000 000 Kč 042 321
                                – DPH 21 %  1 050 000 Kč 042 321 

varianta 2 – Jan Dvořák je plátcem DPH (uplatní se režim přenesení daňové povinnosti)

STAVOGROUP, s.r.o.

FAV za stavební práce – fakturovaná částka 5 000 000 Kč 311 602

Jan Dvořák

FAP za stavební práce – fakturovaná částka 5 000 000 Kč 042 321

Vnitřní účetní doklad: – přidanění (sazba DPH 21 %)    1 050 000 Kč 349 343
                               – nárok na odpočet (DPH 21 %) 1 050 000 Kč 343 349

!
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   Úloha 4.11

Pan Stanislav podniká jako fyzická osoba. Předmětem 
činnosti je provádění malířských a natěračských prací 
(tyto práce spadají mezi plnění v rámci režimu přenesení 
daňové povinnosti). Je měsíčním plátcem DPH.

V říjnu předložil k zaúčtování tyto doklady:
1) Za hotové nákup materiálu za 12 100 Kč  

(10 000 + 2 100)
2) Faktura přijatá za položení koberce do kanceláře 

ve výši 50 000 Kč. Tato činnost podléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti, proto na faktuře byl 
uveden text „daň odvede zákazník“.

3) Tržba v hotovosti za vymalování bytu soukromé 
fyzické osobě – smluvní cena 20 000 Kč, sazba 
DPH 15 %

4) Faktura vystavená za natření oken a dveří 
v obchodních prostorách firmy JP, s.r.o. (plátce DPH)  
– smluvní cena 90 000 Kč; na vystavené faktuře 
uvedl text „daň odvede zákazník“

Úkol č. 1: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy v souvislosti s DPH.

Dat. Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

2. 10. VPD Nákup materiálu (převzat na sklad) – cena bez daně 10 000,–

     – DPH 21 % 2 100,–

5. 10. FAP Za výměnu stávajícího koberce v kanceláři 50 000,–

Povinnost přiznat DPH – sazba daně 21 % 10 500,–

Nárok na odpočet DPH 10 500,–

20. 10. PPD Tržba v hotovosti za vymalování bytu – cena bez daně 20 000,–

         – DPH 15 %   3 000,–

30. 10. FAV Za natření oken a dveří 90 000,–

Úkol č. 2: Vypočítejte daňovou povinnost k DPH (resp. nadměrný odpočet) za říjen 2022 
a zaúčtujte její úhradu, resp. vrácení odpočtu od finančního úřadu.

Dat. Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

25. 11. VBÚ Vypořádání DPH s finančním úřadem

@
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4.6.3 Ostatní daně a poplatky

Na účtu 345 - Ostatní daně a poplatky účetní jednotka účtuje o spotřebních daních, energetických 
daních, dani silniční, dani z nemovitých věcí. 

4.6.3.1 Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá daň, kterou stát zavádí za účelem regulovat cenu určitých komodit 
na trhu. Účelem je buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství zboží, 
jehož spotřeba je považována za škodlivou (pro jednotlivce, resp. pro společnost).
Předmětem spotřební daně jsou například tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo, víno, 
minerální oleje (pohonné hmoty).

Spotřební daně mají podobný charakter jako daň z přidané hodnoty. Jsou také nepřímou daní, 
tzn. podnikatel je plátcem daně a poplatníkem je spotřebitel.

Účtování o spotřební dani je obdobné jako u DPH. Nárok na vrácení spotřební daně (v případě 
pořízení majetku podléhající spotřební dani) se účtuje na straně MD tohoto účtu. V případě, že 
odběratel nemá nárok na vrácení spotřební daně, zvyšuje tato spotřební daň pořizovací cenu 
příslušného pořizovaného majetku (např. suroviny, materiál, zboží).

Na stranu Dal účtu je pak účtována povinnost odvést spotřební daň z prodaných výrobků.
Na rozdíl od daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a většiny ostatních daní, jejichž správcem 
jsou finanční úřady, správcem spotřebních daní jsou celní úřady.  
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   Příklad

Pan Miloš se zabývá výrobou destilátů. 
Prodej těchto alkoholických nápojů podléhá 
spotřební dani. Podnikatel je plátcem DPH. 
Podnikatel ve sledovaném období prodal 
za hotové 100 litrů destilátů (40 %) po 242 Kč 
(cena bez spotřební daně a DPH činí 71 Kč + 
spotřební daň 129 Kč, DPH 21 % 42 Kč) a 200 
litrů destilátů na fakturu.
Spotřební daň byla odvedena celní správě.

Řešení:  MD	 Dal
1. Tržby v hotovosti za prodej 100 litrů destilátů

 a) cena bez spotřební daně 7 100 Kč 211 601
 b) spotřební daň 12 900 Kč 211 345
 c) DPH 21 % 4 200 Kč 211 343 

2. Faktura vystavená za prodej 200 litrů destilátů
    a) cena bez spotřební daně 14 200 Kč 311 601 
    b) spotřební daň 25 800 Kč 311 345
    c) DPH 21 % 8 400 Kč 311 343

3. Úhrada faktury od odběratele na BÚ 48 400 Kč 221 311

4. Odvod spotřební daně celnímu úřadu 38 700 Kč 345 221
5. Odvod DPH finančnímu úřadu 12 600 Kč 343 221

&
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4.6.3.2 Ostatní nepřímé daně

Silniční daň a daň z nemovitých věcí se zachycují na účtu 345 se souvztažným zápisem 
na stranu MD příslušného účtu v účtové skupině 53, to znamená, že tyto daně jsou součástí 
nákladů.

Schéma účtování:

 221 – Bankovní účty  345 – Ostatní daně a poplatky       531 – Daň silniční

532 – Daň z nemov. věcí

Poznámka:
Silniční daň – zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31. 1. následujícího roku. 
Daň z nemovitých věcí – zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31. 1. 
běžného roku.
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   Příklad

Firma CAR, s.r.o., zaplatila v dubnu 2022 zálohy na silniční daň (na celý rok dopředu) 
ve výši 5 000 Kč. Daňová povinnost za rok 2022 (na základě podaného daňového přiznání 
k silniční dani) činila 5 525 Kč. Doplatek za rok 2022 byl zaplacen v lednu 2023.
V srpnu 2022 společnost koupila budovu za 10 000 000 Kč. 
V lednu 2023 společnost podala přiznání k dani z nemovitých věcí, na základě kterého 
byla vypočtena daňová povinnost ve výši 17 000 Kč. Tato daň byla uhrazena v dubnu 2023.

Účtování:	 	

Rok 2022	 	 MD	 Dal
1. Zaplacena záloha na silniční daň (výpis z BÚ) 5 000 Kč 345 221
2. Kupní smlouva na nákup budovy 10 000 000 Kč 042 379
3. Zaplaceno za nákup budovy (výpis z BÚ) 10 000 000 Kč 379 221
4. Zařazení budovy do užívání 10 000 000 Kč 021 042
5. Daňová povinnost k silniční dani           5 525 Kč 531 345

Rok 2023
1. Daňová povinnost k dani z nemovitých věcí        17 000 Kč 532 345 
2. Doplatek silniční daně (výpis z BÚ)             525 Kč 345 221
3. Zaplacena daň z nemovitých věcí (výpis z BÚ)        17 000 Kč 345 221

odvod daní  
(resp. zálohy na daň)

předpis silniční daně

předpis daně z nemovitých věcí

&
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4.6.4 Dotace
Dotace se evidují na účtech 346 – Dotace ze státního rozpočtu a 347 – Ostatní dotace. 

Jde o nenávratně poskytnuté peněžní prostředky – ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z jiných 
zdrojů než státního rozpočtu, například z obecních rozpočtů (účet 347).

Pro správné zaúčtování je rozhodující přesné vymezení účelu, na který je dotace poskytována. 

Rozlišujeme dva základní druhy dotací:
	dotace k úhradě nákladů (tzv. provozní dotace) – slouží jako podpora činností, které účetní 

jednotka za tržních podmínek zpravidla neprovádí. Jsou určeny na úhradu provozních 
nákladů (například dotace na mzdy absolventů škol) nebo finančních nákladů (například 
dotace na úhradu úroků z úvěru). Zaznamenávají se na stranu Dal provozních (příp. 
finančních) výnosů ve věcné a časové souvislosti, aby v účetních obdobích nevznikal 
z tohoto titulu zisk ani ztráta. 

	dotace na pořízení dlouhodobého majetku (tzv. investiční dotace) – snižuje vstupní 
cenu pořizovaného dlouhodobého majetku. Proto se účtuje na stranu Dal účtu  
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Účtování o dotacích probíhá v následujících třech krocích:

1. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci (např. na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace) se účtuje na stranu MD účtu 378 (pohledávka za poskytovatelem dotace) se 
souvztažným zápisem na stranu Dal příslušného účtu z účtové skupiny 34 (máme 
závazek vůči poskytovateli dotace použít ji na stanovený účel). 

    Poznámka: Okamžikem zaúčtování nezpochybnitelného nároku je den schválení žádosti. 

2. O použití dotace se účtuje na MD příslušného účtu z 34. účtové skupiny (pomocí tohoto 
a výše uvedeného zápisu lze sledovat konkrétní stav čerpání dotace) se souvztažným 
zápisem na stranu Dal buď výnosového účtu (u dotace na úhradu nákladů), nebo účtu 
042 (u dotace na pořízení DHM).

3. O příjmu dotace se provede zápis na vrub účtu peněžních prostředků se souvztažným 
zápisem ve prospěch účtu 378 (snížení pohledávky za poskytovatelem dotace).

Schéma účtování:

648 – Ost. prov. výnosy 346 – Dotace ze SR
668 – Ost. fin. výnosy    347 – Ostatní dotace 378 – Jiné pohledávky 221 – BÚ

  
          2 – použití dotace      1 – nárok na dotaci  3 – příjem dotace
  k úhradě nákladů    

          
042 – Pořízení DHM

2 – použití dotace
na pořízení DHM

Poznámka:
V praxi může nastat situace, že účetní jednotka bude muset dotaci, popř. její část vrátit (např. při následné 
kontrole bylo zjištěno, že nebyly splněny některé podmínky pro čerpání dotace). V takovém případě by 
se vratka dotace účtovala:

– předpis vratky provozní dotace   MD 648 / Dal 346 (resp. MD 548 / Dal 346)
– předpis vratky dotace na pořízení DHM  MD 042 / Dal 346
– vrácení dotace (výpis z BÚ)     MD 346 / Dal 221

4.6  Zúčtování daní a dotací
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   Příklad

Firma RADEK, s.r.o., obdržela dotaci od úřadu práce na zřízení nového společensky 
účelného pracovního místa pro uchazeče evidovaného na úřadu práce, a to ve výši 
120 000 Kč. Jde o dotaci na období jednoho roku 09/2022 – 08/2023. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. VÚD – nezpochybnitelný právní nárok na dotaci 120 000 Kč 378 346
2. VBÚ – přijetí dotace na účet společnosti 120 000 Kč 221 378
3. VÚD – použití dotace za rok 2022 ... (120 000 / 12) * 4   40 000 Kč 346 648
4. VÚD – použití dotace za rok 2023 ... (120 000 / 12) * 8   80 000 Kč 346 648

Ú
LO

H
A

   Úloha 4.12

Vysoká škola turismu, a.s., obdržela na rok 2022 od města dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, která 
bude použita na úhradu provozních nákladů školy (nájemné, spotřeba energie, náklady 
na propagaci apod.).

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Nezpochybnitelný právní nárok na dotaci 1 500 000,–

2a) Vyúčtování nákladů školy v roce 2022 – FAP za energii 550 000,–

2b)                                                               FAP za nájemné 350 000,–

2c)                                                               FAP za propagaci 600 000,–

3. Výpis z BÚ – příjetí dotace na účet školy 1 500 000,–

4. VÚD – použití dotace 1 500 000,–
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   Příklad

Firma VALERIE, s.r.o., obdržela z obecního rozpočtu dotaci 
na pořízení nového dopravního prostředku, a to EKO-autobusu 
ve výši 1 mil. Kč. 
Fakturovaná cena za nákup EKO-autobusu činí 3 388 000 Kč (cena 
bez daně 2 800 000 Kč + DPH 588 000 Kč).

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. FAP – nákup EKO-autobusu – cena bez daně 2 800 000 Kč 042 321
                                            – DPH 21 %    588 000 Kč 343 321
2.  Nezpochybnitelný právní nárok na dotaci 1 000 000 Kč 378 347
3.  Přijetí dotace na běžný účet společnosti 1 000 000 Kč 221 378
4.  Zúčtování dotace 1 000 000 Kč 347 042
5.  Zařazení EKO-autobusu do užívání 1 800 000 Kč 022 042

&
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Ú
LO

H
A

   Úloha 4.13

Společnost PLAST, s.r.o., plátce DPH, se zabývá tříděním odpadů. V roce 2022 se uskutečnily 
v oblasti dotací a daní tyto účetní případy:

1) Společnost pořídila v roce 2021 budovu, kterou bude používat ke své podnikatelské 
činnosti (třídění odpadů). Z důvodu nabytí budovy společnost podala daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí – částka daně byla stanovena ve výši 25 000 Kč 
a byla uhrazena ve dvou rovnoměrných splátkách po 12 500 Kč.

2) Společnost obdržela dotaci z evropských fondů na nákup linky na třídění odpadů 
ve výši 1,6 mil. Kč. Pořizovací cena linky byla 2 420 000 Kč (cena bez daně 2 000 000 Kč, 
DPH 420 000 Kč).

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Předpis daně z nemovitých věcí (na základě daňového přiznání) 25 000,–

2. Právní nezpochybnitelný nárok na dotaci 1 600 000,–

3. Výpis z BÚ – uhrazena první splátka daně z nemovitých věcí 12 500,–

4. FAP za nákup linky na třídění odpadů – cena bez daně 2 000 000,–

 – DPH 21 % 420 000,–

5. Výpis z BÚ – úhrada faktury za nákup linky 2 420 000,–

6. Výpis z BÚ – přijetí dotace 1 600 000,–

7. Zúčtování dotace na pořízení linky 1 600 000,–

8. Zařazení linky do obchodního majetku

9. Výpis z BÚ – uhrazena druhá splátka daně z nemovitých věcí 12 500,–

@
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4.7 NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY V ÚČETNICTVÍ 
V podnikatelské praxi se lze často setkat s neuhrazenými pohledávkami po lhůtě splatnosti. 
Věřitel zahrnul hodnotu pohledávky do svých výnosů a zdanil ji daní z příjmů, i když mu 
odběratel nezaplatil. Důvody bývají různé, například platební neschopnost zákazníka, 
podvodná jednání dlužníků apod. 
Pohledávka, která je po splatnosti, ztrácí na hodnotě, a s postupujícím časem se šance na její 
proplacení snižuje.

Kdyby byly pohledávky po lhůtě splatnosti ponechány v účetnictví v původních nominálních 
hodnotách, účetní závěrka by neposkytovala věrný obraz o finanční situaci podniku.

Problém přecenění pohledávek řeší účetnictví použitím dvou nástrojů:

1. Odpisem pohledávky do nákladů 

Odpisují se ty pohledávky, které jsou nedobytné, případně šance na vymožení dlužné 
částky je prakticky nulová, v takovém případě jde o trvalé snížení hodnoty pohledávky.  
V účetnictví může také nastat odpis pohledávky v případě, kdy účetní jednotka upustí 
od vymáhání pohledávky, protože náklady na její vymáhání by byly vyšší než samotná 
pohledávka.

Při stoprocentním odpisu dochází k vyřazení pohledávky z majetku, která se zaúčtuje 
do nákladů na účet 546 – Odpis pohledávky se souvztažným zápisem na účet 311 – Odběratelé. 

Odpis pohledávky tedy ovlivní (sníží) účetní výsledek hospodaření za dané účetní období. 

Při odpisu pohledávky je však třeba zjistit také daňové hledisko. Ne vždy se bude jednat  
o daňově účinný náklad. 
Poznámka:
Daňovou problematiku odpisu pohledávek řeší ZDP, kde je uvedeno, v jakých případech lze odpis uznat 
jako daňový náklad. Jde například o situaci, že pohledávka byla přihlášena u insolvenčního soudu a ten 
zrušil konkurz proto, že z majetku dlužníka není možné pokrýt nárok věřitele. 

2. Přeceněním pohledávek na nižší cenu pomocí opravné položky 

Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné (dočasné) snížení hodnoty majetku, tj. v tomto 
případě pohledávky. Jde tedy o pohledávky po lhůtě splatnosti, o kterých se předpokládá, že 
by mohly být v budoucnosti uhrazeny. V takovém případě by došlo ke zrušení vytvořené 
opravné položky. 

Stejně jako u odpisu pohledávek i u opravných položek se musí rozlišovat účetní a daňové 
hledisko. 

Účetní opravné položky se tvoří proto, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz 
skutečnosti, tzn. aby byla zahrnuta všechna rizika a ztráty. Účetní opravné položky se tvoří 
na základě inventarizace pohledávek.

Účetní jednotka si ve své vnitřní směrnici může stanovit pravidla pro jejich tvorbu, například: 
– u pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 6 měsíců se vytvoří opravná položka ve výši  

25 % z nominální hodnoty pohledávky, 
– u pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 12 měsíců se vytvoří opravná položka ve výši 50 %  

z nominální hodnoty pohledávky apod. 

4.7  N
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Daňové opravné položky – snižují základ daně a následně i daňovou povinnost podnikatele. 
Daňovou uznatelnost opravných položek řeší zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

Poznámka:
Zákonné opravné položky, tj. takové, jejichž tvorba je daňově uznatelným nákladem, lze tvořit pouze 
k pohledávkám, které byly při svém vzniku účtovány do výnosů (např. pohledávky z vystavených faktur). 

Daňově lze tvorbu opravných položek k pohledávkám zahrnout do nákladů:

1. Jednorázově (tj. 100 %), například:
– tzv. nevýznamným pohledávkám (tj. pohledávkám, jejichž celková hodnota k jednomu dlužníkovi  
   nepřesahuje 30 000 Kč a od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců),
– k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které byly u soudu řádně přihlášeny

2. Postupně, kdy výše tvorby OP závisí na době, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti. 
Například u vlastních pohledávek se tvoří takto:

 – více než 18 měsíců po splatnosti – tvorba OP až do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky
 – více než 36 měsíců po splatnosti – tvorba OP až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky

Účtování tvorby opravných položek
Tvorba daňově účinných opravných položek       MD 558 / Dal 391
Tvorba u daňově neúčinných opravných položek MD 559 / Dal 391

Zrušení (čerpání) opravných položek
Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci, například pohledávka, 
na kterou byla vytvořena OP, byla uhrazena.
Účtování zrušení opravných položek je na stejných účtech jako jejich tvorba, ale na obrácených 
stranách. 
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   Příklad

Společnost ALEXIS, s.r.o., eviduje na konci roku 2022 neuhrazenou pohledávku 
za odběratelem ve výši 484 000 Kč (cena bez daně 400 000 Kč + DPH 84 000 Kč), 
která měla splatnost 28. 4. 2022. Podle účetní vnitřní směrnice společnosti tvoří účetní 
opravnou položku ve výši 50 % z její nominální hodnoty. 

Rok	2022:	 	 MD	 Dal

FAV za poskytnuté služby – cena bez daně 400 000 Kč 311 602              

                                         – DPH 21 % 84 000 Kč 311 343

Účetní opravná položka (50 % ze 484 000) 242 000 Kč 559 391

Poznámka: 
Jde o daňově neúčinnou opravnou položku, protože pro daňovou uznatelnost OP je podmínkou 
uplynutí doby více než 18 měsíců po splatnosti.
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   Úloha 4.14

Firma ZNOJEXPRES, s.r.o., vystavila v únoru 2021 fakturu za prodej zboží společnosti 
P+Z, a.s. ve výši 1 210 000 Kč (cena bez daně 1 000 000 Kč, DPH 210 000 Kč). Faktura 
nebyla do konce roku 2021 uhrazena. 

V listopadu 2021 bylo se společností P+Z, a.s., zahájeno insolvenční řízení a firma 
ZNOJEXPRES, s.r.o., přihlásila svou pohledávku ve stanovené lhůtě, a tak vytvořila opravnou 
položku ve výši 100 %, která byla daňově uznatelná.

V roce 2022 obdržela firma ZNOJEXPRES, s.r.o., od příslušného soudu usnesení, že pro 
nedostatek majetku dlužníka P+Z, a.s., nebude její pohledávka uspokojena. Proto byl 
proveden odpis pohledávky a následně zrušení opravné položky

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Rok	2021

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAV za prodej zboží – cena bez daně 1 000 000,–

                               – DPH 21 %   210 000,–

2. Tvorba zákonné opravné položky ve výši 100 % 1 210 000,–

Rok	2022

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Odpis pohledávky 1 210 000,–

2. Zrušení zákonné opravné položky 1 210 000,–
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