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Vážení	učitelé,

zasíláme	Vám	nové	číslo	Zpravodaje,	které	obsahuje	 informace	o	novinkách	v	připravovaných	
učebnicích	na	školní	rok	2022/2023	a	doplňuje	tak	objednávkový	list,	který	posíláme	současně	
s	tímto	Zpravodajem.	

Na	úvod	Zpravodaje	je	zařazena	rubrika	INFORMACE	O	UČEBNICÍCH	PRO	NOVÝ	ŠKOLNÍ	
ROK,	 ve	 které	 představujeme	 jednotlivé	 tituly	 učebnic	 a	 odborných	 publikací.	 Dále	 Vás	 zde	
informujeme	o	aktuální	situaci	v	termínech	dodávek	učebnic	do	škol	a	nových	cenách	učebnic.	

V	další	části	Zpravodaje	jsou	představeny	NOVINKY	V	E-LEARNINGU,	který	doplňuje	výkla-
dové	učebnice.	Jedná	se	zejména	o	zcela	nově	připravenou	aplikaci	e-learning	FINANČNÍ	ÚČET-
NICTVÍ,	který	kromě	stávajících	prvků	obsažených	v	e-learningu	Základy	účetnictví,	obsahuje	
i	jeden	zcela	nový	modul,	a	to	„Podnikáme	s	Pavlem	a	Veronikou“.	Jedná	se	o	videorozhovory	
na	účetní	témata,	která	mají	studentům	přitažlivou	formou	odpovědět	na	otázky	z	praxe.		

V	další	části	Zpravodaje	je	představena	nová	zábavná	soutěžní	hra	KVÍZUJ,	jejíž	cílem	je	zpestřit	
výuku	účetnictví.	Studenti	budou	odpovídat	na	kvízové	otázky	přímo	ze	svých	mobilních	telefonů.	
Tento	kvíz	bude	součástí	programu	Testy	účetních	znalostí	(verze	2022).

Uprostřed	 Zpravodaje	 je	 zařazena	 tradiční	 rubrika	 UKÁZKY	 Z	 NOVÝCH	 UČEBNIC,	
kde	 je	 představena	 nová	 učebnice	 FINANČNÍ	 ÚČETNICTVÍ	 podnikatelských	
subjektů,	 která	 je	 celobarevná	 s	 množstvím	 ilustračních	 fotografií.	 Vzhledem	 k	 tomu,	
že	 ve	 Zpravodaji	 je	 omezený	 prostor	 na	 větší	 představení	 této	 učebnice,	 bude	 Vám	
ve	 druhé	 polovině	 června	 zaslána	 na	 Vaše	 mailové	 adresy	 rozsáhlejší	 ukázka	 (pokud	 Vám	
ukázka	 nedorazí	 a	 máte	 o	 ni	 zájem,	 prosím	 kontaktujte	 paní	 Nechvátalovou	 na	 mailu		
nechvatalova@stohl-znojmo.cz.

Kromě	ukázky	z	této	nové	učebnice	je	ve	Zpravodaji	také	ukázka	z	učebnice	ÚČETNICTVÍ	3.	díl,	
a	to	z	nové	kapitoly	ÚČETNÍ	OPERACE	NA	KONCI	ÚČETNÍHO	OBDOBÍ.

Na	závěr	Zpravodaje	je	umístěna	pozvánka	na	webinář	pro	učitele	„PŘIPRAVOVANÉ	NOVINKY	
VE	VÝUCE	ÚČETNICTVÍ“,	který	se	uskuteční	dne	20.	6.	2022.	

Věřím,	že	i	tentokrát	najdete	ve	Zpravodaji	informace,	které	Vás	zaujmou	a	budete	je	moci	využít	
v	rámci	výuky	účetnictví.	

Přeji	Vám	klidný	a	pohodový	zbytek	školního	roku	a	hlavně	hezké	prožití	prázdnin.

Ve	Znojmě	24.	5.	2022	 	 	 	 	 za	vzdělávací	středisko

	 	 	 	 	 	 	 	 									Pavel	Štohl
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INFORMACE O UČEBNICÍCH 
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

OBECNÉ INFORMACE

Všechny	letošní	výkladové	učebnice	ÚČETNICTVÍ	i	Sbírky	příkladů	byly	pro	nový	školní	rok		
aktualizovány	a	navíc	u	většiny	učebnic	došlo	k	menším	či	větším	změnám.	Částečně	z	důvodu	
změn	v	účetních	a	daňových	předpisech,	ale	zejména	z	důvodu	metodických	úprav.	Podrobnější		
informace	o	změnách	najdete	na	dalších	stránkách	Zpravodaje.

OBJEDNÁVKY UČEBNIC

Objednávku	učebnic	lze	provést	na	přiloženém	objednávkovém	listu	nebo	on-line	způsobem	na	webu	
vzdělávacího	 střediska	 (www.stohl-znojmo.cz),	 příp.	 mailem	 na	 nechvatalova@stohl-znojmo.cz.	
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 výrobní	 termíny	 veškerých	 knih	 (včetně	 našich	 učebnic)	 u	 většiny		
tiskáren	 v	 současné	 době	 výrazně	 prodloužily	 (až	 na	 3	 měsíce),	 chtěli	 bychom	 Vás	 požádat		
o	zaslání objednávky do konce června.	V	takovém	případě	Vám	můžeme	garantovat dodání 
učebnic na začátku školního roku.	Pokud	by	však	došlo	k	zaslání	zcela	nových	objednávek	až	
v	průběhu	září,	potom	by	mohla	nastat	situace,	že	případný	dotisk	dané	učebnice	a	následné	dodání	
na	školy	by	nastalo	až	v	pozdějším	termínu.
Samozřejmě	není	problém	tuto	zaslanou	objednávku	koncem	srpna,	případně	začátkem	září	čás-
tečně	upravit.	Pokud	již	nyní	víte,	že	budete	objednané	počty	učebnic	začátkem	školního	roku	ještě	
upřesňovat,	prosím,	uveďte	to	do	objednávky.	
Poznámka: V souvislosti s objednávkami učebnic bychom Vás také rádi upozornili, že pokud provedete 
v červnu objednávku učebnic a někteří studenti nakonec do školy nenastoupí, můžete zakoupené učebnic 
v průběhu září vrátit.

TERMÍN DODÁVEK UČEBNIC NA ŠKOLY
Jak	 jsme	 již	 v	minulém	 odstavci	 uvedli,	 došlo	 v	 letošním	 roce	 v	 důsledku	 nedostatku	 papíru		
k	prodloužení	lhůt	na	vytištění	učebnic.	To	znamená,	že	i	když	byly	podklady	do	tiskárny	dodány		
stejně	 jako	 v	 minulých	 letech,	 termín	 dodání	 všech	 titulů	 učebnic	 bude	 až	 v	 průběhu		
prázdninových	 měsíců.	 Proto	 v	 letošním	 roce	 nebudeme	 moci	 posílat	 učebnice	 zájemcům	 už	
na	konci	června,	ale	všechny	dodávky na školy budeme provádět na konci srpna a v první 
polovině září.	

UČITELSKÉ PUBLIKACE
Školám,	 které	 mají	 nárok	 na	 učitelské	 publikace	 (výsledky	 úloh,	 učitelské	 sbírky,	 řešení		
k	 souvislému	 účetnímu	 příkladu)	 budou	 tyto	 výsledky	 dodávány	 současně	 se	 studentskými		
učebnicemi	(tj.	konec	srpna,	resp.	v	září).
Od	 nového	 školního	 roku	 bude	 navíc	 pro	 vyučující	 připravena	 webová aplikace  
„moje-vysledky.stohl-znojmo.cz“,	 kde	 budou	 zveřejněny	 výsledky	 úloh	 k	 výkladovým		
učebnicím	a	k	učebnicím	Základy	účetnictví	a	DE,	Finanční	účetnictví	podnikatelských	subjektů.	
Výsledky	úloh	zde	budou	ve	formě	PDF,	tzn.	nebude	nutné	pro	získání		výsledků	nejprve	úlohy	řešit	
on-line	způsobem,	ale	u	každé	úlohy	bude	k	dispozici	přímo	sestava	s	výsledky.
Poznámka: Kódy s přístupem do webové aplikace moje-výsledky.stohl-znojmo.cz budeme vyučujícím  
zasílat v průběhu prvních dvou měsíců nového školního roku. 
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CENY UČEBNIC

Jak	jsme	Vás	již	dříve	informovali,	došlo	v	posledních	měsících	k	opakovanému	zvyšování	ceny	
papíru,	které	se	promítlo	i	do	zdražení	tisku	učebnic.	V	důsledku	toho	dochází	také	ke	zvýšení	cen	
jednotlivých	titulů	učebnic,	a	to	cca	o	15		-	20	%.	Například	výkladové	učebnice	budou	nově	stát	
190	Kč	a	sbírky	příkladů	160	Kč.	Tato	nepříjemná	skutečnost	nás	samozřejmě	mrzí,	ale	nebylo	
možné	jinak	na	zdražení	vstupů	reagovat.	
Pro	 úplnost	 jenom	 uvádíme,	 že	 na	 ceny	 učebnic	 v	 knihkupectvích	 nemá	 vzdělávací	 středisko		
žádný	vliv.	Jedná	se	o	samostatné	podnikatelské	subjekty,	které	mají	vlastní	obchodní	politiku,	
a	tak	je	běžné,	že	se	tyto	učebnice	v	knihkupectví	prodávají	i	o	více	než	100	Kč	dráž	než	je	cena,	za		
kterou	lze	nakoupit	učebnice	přímo	od	vzdělávacího	střediska.	

VYUŽÍVÁNÍ E-LEARNINGU K UČEBNICÍM ÚČETNICTVÍ
Od	nadcházejícího	školního	roku	lze	jako	doplněk	k	jednotlivým	výkladovým	učebnicím	využívat	za		
výhodných podmínek e-learning účetncitví.	
V	 případě	 zakoupení	 e-learningu	 společně	 s	 výkladovou	 učebnicí	 činí	 cena	 studentské	 licence	
na	12	měsíců	symbolických	50	Kč	(podmínkou	pro	její	získání	je	odběr	pro	20	studentů).
Cena za učebnici i e-learning by potom byla například následující:

- Učebnice ÚČETNICTVÍ 1. díl         (190 Kč) + e-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (50 Kč),  celkem 240 Kč
- Učebnice ÚČETNICTVÍ 2. díl         (190 Kč) + e-learning FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ (50 Kč),  celkem 240 Kč
- Základy účetnictví a DE         (210 Kč) + e-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ  (50 Kč),  celkem 260 Kč
- Finanční účetnictví pro podnikatele (230 Kč) + e-learning FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  (50 Kč),  celkem 280 Kč

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH UČEBNICÍCH

Učebnice ÚČETNICTVÍ 1. díl	–	největší	změna	v	 této	učebnici	se	 týká	„komiksových“	
úloh	s	Radimem	(zařazených	na	konci	jednotlivých	kapitol),	které	byly		upraveny	na	případové 
studie.	Byla	vypuštěna	část	obsahující	kreslené	obrázky	a	místo	toho	jsou	zařazeny	úlohy,	na	zá-
kladě	jejichž	řešení	má	student	doporučit	Radimovi	nejvhodnější	postup,	případně	vysvětlit	účetní	
dopady	jednotlivých	hospodářských	operací	na	firmu.

Učebnice ÚČETNICTVÍ 2. díl	–	k	podstatné	změně	došlo	zejména	ve	zpracování	kapitoly	
Účetní	uzávěrka.	Kapitola	byla	v	učebnici	zpracována	v	takové	podobě,	aby	studenti,	kteří	nebudou	
využívat	třetí	díl	učebnice,	měli	základní	znalosti	o	účetní	uzávěrce.	Kapitola	byla	zestručněna,	kdy	
na	jedné	straně	byla	vypuštěna	část	obsahující	odloženou	daň	nebo	závěrečný	souhrnný	příklad	
(tento	příklad	byl	přesunut	do	Sbírky	příkladů	2.	díl),	na	druhé	straně	byla	přidána	úloha,	která	je	
zaměřena	na	uzavírání	účetních	knih	a	dle	našeho	názoru	je	vhodná	pro	upevnění	znalostí	ohledně	
uzavírání	účtů	na	konci	roku.	

Učebnice ÚČETNICTVÍ 3. díl	–	zde	došlo	z	výkladových	učebnic	k	největším	změnám.	
Jednak	na	úvod	učebnice		(tj.	před	kapitolou	„Účetní	závěrka“)	byla	přidána	nová	kapitola	„Účetní	
operace	předcházející	uzavření	účetních	knih“,	kde	jsou	studenti	formou	praktických	příkladů	se-
znamováni	s	účtováním	opravných	položek,	odpisů,	časového	rozlišení	apod.	(pro	lepší	názornost	
je	ve	druhé	části	Zpravodaje	uvedena	ukázka	z	této	nové	kapitoly).	
Dále	v	učebnici	došlo	k	rozšíření	učiva	v	části	„Podnikání	fyzických	osob“	a	„Účtování	ve	spo-
lečnosti	s	ručením	omezeným“.	Naopak	došlo	k	výraznému	omezení	učiva	v	kapitole	Manažerské	
účetnictví,	která	již	neobsahuje	„vnitropodnikové	účetnictví	vedené	v	samostatném	účetním	okru-
hu	–	tzv.	dvouokruhové	účetnictví“.	Dále	byla	z	učebnice	vypuštěna	kapitola	„Mezinárodní	účetní	
standardy“.
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Poznámka: Vzhledem k tomu, že nechceme způsobit komplikace školám, které toto učivo se studenty probí-
rají, rozhodli jsme se pro vstřícné řešení. Školy, které si objednají 3. díl pro studenty, mají v případě zájmu 
možnost objednat si tyto vynechané části v PDF formě a budou mít také souhlas vzdělávacího střediska 
s jejich kopírováním. 

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE	–	jedná	se	o	publikaci,	která	je	
primárně	určena	pro	školy,	které	mají	menší	hodinovou	dotaci	na	výuku	účetnictví.	
Učebnice	 je	 obsahově	 obdobná	 jako	 učebnice	 ÚČETNICTVÍ	 1.	 díl,	 ale	 její	 kapi-
toly	 jsou	 zpracovány	 pokud	 možno	 co	 nejjednodušším	 způsobem.	 Příklady	 a	 úlo-
hy	 jsou	 zaměřeny	 na	 praxi	 drobných	 podnikatelů,	 aby	 byly	 pro	 studenty	 co	 nejsro-
zumitelnější.	 Publikace	 je	 celobarevná	 s	 množstvím	 ilustračních	 fotografií.	 Také	 tato		
učebnice	získala	schvalovací	doložku	MŠMT	k	zařazení	do	seznamu	učebnic	pro	střední	vzdělávání.	
Tato učebnice vychází ve stejné podobě jako byla v loňském roce, tzn. 2021.	

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ podnikatelských subjektů	–	jedná	se	o	novou	učebnici,	
která	navazuje	na	publikaci	Základy	účetnictví	a	daňová	evidence	a	opět	je	zejména	určena	pro	
školy,	které	mají	nižší	hodinovou	dotaci	na	výuku	účetnictví,	resp.	neprobírají	jednotlivé	tématické	
celky	do	takových	podrobností.	
Obsahově	má	tato	učebnice	obdobnou	strukturu	jako	učebnice	ÚČETNICTVÍ	2.	díl	(pro	střední	
školy	 a	 veřejnost),	 ale	 některé	 složitější	 části	 jsou	 zde	 vypuštěny	 nebo	 výrazně	 omezeny.	
Zjednodušena	 je	 například	 část	 týkající	 se	 cenných	 papírů,	 rezerv,	 finančního	 leasingu,	 účetní	
uzávěrky	apod.	Pro	lepší	názornost	je	uprostřed	Zpravodaje	zařazena	ukázka	zpracování	z	kapitoly	
Krátkodobý	finanční	majetek.	

SBÍRKA PŘÍKLADŮ 1. díl –	struktura	sbírky	zůstala	obdobná	jako	v	loňském	roce,	pouze	
jsou	u	některých	kapitol	zařazeny	nové	úlohy,	například	na	odvozování	účetních	případů	na	zákla-
dě	účetních	předpisů	nebo	úlohy,	ve	kterých	mají	studenti	najít	chybné	účtovací	předpisy	a	nahra-
dit	je	správnými.	

SBÍRKA PŘÍKLADŮ 2. díl	–	také	zde	zůstala	struktura	obdobná	jako	v	loňském	roce.	Nově	
jsou	přidány	úlohy	na	účetnictví	podnikajících	fyzických	osob,	účetní	případy	z	praxe	společnosti	
s	ručením	omezeným	a	dále	je	zde	úloha	na	účetní	uzávěrku	(přesun	z	výkladové	učebnice	2.	díl	–	
viz	text	týkající	se	změn	v	učebnici	2.	díl).

SOUVISLÝ ÚČETNÍ PŘÍKLAD s účetními doklady	–	oproti	loňskému	vydání	došlo	
ke	změnám	nejenom	v	parametrických	údajích	(například	cestovní	náhrady,	sleva	na	poplatníka,	
zálohy	na	zdravotní	a	sociální	pojištění	OSVČ	apod.),	ale	v	některých	částech	také	k	obsahovým	
změnám.	Například	v	části	Mzdy	je	nově	u	jednoho	zaměstnance	doplněna	náhrada	mzdy	za	do-
časnou	pracovní	neschopnost,	u	pořízení	osobního	automobilu	je	nově	zařazeno	jeho	financování	
formou	úvěru	apod.	

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - PRACOVNÍ SEŠIT	–	tento	sešit	vyšel	již	v	průběhu	škol-
ního	roku	2021/2022	a	ve	stejné	podobě	bude	připraven	 i	pro	nadcházející	školní	 rok.	V	první	
části	sešitu	je	uvedeno	zadání	úloh,	ve	druhé	části	jejich	řešení.	Je	možné	jej	tedy	využít	nejen	
k	procvičování	učiva	se	studenty	ve	škole,	ale	také	v	rámci	samostudia.

MATURITNÍ OKRUHY z účetnictví – zpracování	publikace	je	obdobné	jako	v	minu-
lých	letech,	tj.	obsahuje	25	okruhů	shrnujících	středoškolské	učivo	a	slouží	zejména	k	zopakování	
znalostí	k	maturitní	zkoušce.	Kniha	je	rozdělena	do	dvou	částí.	První	část	zahrnuje	výklad	jednot-
livých	tematických	celků,	druhá	část	souvislé	příklady	na	zaúčtování	typických	účetních	případů	
v	rámci	těchto	okruhů.	
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E-learning FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
-	 navazuje	na	e-learning	Základy	účetnictví,	kde	bylo	vysvětleno	základní	účtování	jednotlivých	

podnikových	agend.	V	e-learningu	Finanční	účetnictví	jsou	jednotlivé	agendy	vysvětlovány	po-
drobněji,		a	to	v	rozsahu	odpovídající	výkladové	učebnici	ÚČETNICTVÍ	2.	díl,	resp.	učebnici	
FINANČNÍ	ÚČETNICTVÍ	pro	podnikatelské	subjekty.	

E-learning	 Finanční	 účetnictví	 obsahuje	 stejné	 moduly	 jako	 Základy	 účetnictví,		
tj.	videopřednášky,	textové	opory,	online	procvičování,	testování,	shrnutí	učiva	pomocí	účetních	
souvztažností,	kdy	u	každé	účtovací	položky	je	vysvětleno,	proč	je	příslušný	účetní	případ	účtován	
na	straně	MD,	resp.	Dal.

Na	základě	zkušeností	vyučujících	z	využívání	e-learningu	Základy	účetnictví	byly	zapracovány	
některé	 jejich	 podněty.	 Například	 videopřednášky	 příslušného	 tematického	 celku	 v	 obou	
aplikacích	(tj.	Základech	i	Finančním	účetnictví)	jsou	rozděleny na podkapitoly,	takže	student	
si	může	pustit	pouze	tu	část,	která	je	pro	něj	aktuální	(například	před	opakováním	na	zkoušení).
PŘÍKLAD – kapitola Krátkodobý finanční majetek obsahuje tyto podkapitoly:
1. Charakteristika krátkodobého finančního majetku 6. Stravenkový paušál a porovnání se stravenkami
2. Peněžní prostředky v pokladně 7. Valutová pokladna
3. Zálohy poskytnuté zaměstnancům 8. Peněžní prostředky na bankovní účtech
4. Ceniny 9. Účtování při úhradách platební kartou
5. Účtování stravenek 10. Úvěrové účty
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E-learning	Finanční	účetnictví	obsahuje	 také	některé	nové	prvky.	
Jedná	 se	 zejména	 o	videorozhovory na účetní témata pod ná-
zvem „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“,	které	se	snaží	studen-
tům	přitažlivou	formou	odpovědět	na	různé	otázky	z	praxe	podni-
katelů.	Jedná	se	celkem	o	10	videí,	například	u	kapitoly	Krátkodobý	
finanční	majetek	jsou	to	videa	„Využívání	platebních	karet“	nebo	
“Jakým	způsobem	lze	přispívat	zaměstnancům	na	stravování“.	

Vybrané	 videorozhovory	 si	 můžete	 pustit	 na	 webu	 vzdělávacího	 střediska	 nebo	 na	 facebooku		
(https://www.facebook.com/StrediskoUcetnictvi).	Jejich	možné	využití	ve	výuce	bude	vysvětleno	
také	na	webináři	„Připravované	novinky	ve	výuce	účetnictví“.

Zábavná soutěžní hra KVÍZUJ

Po	kladných	ohlasech	na	účetní	hru	Riskuj,	kte-
rá	 je	 určená	 zejména	 pro	 skupinové	 soutěžení	
studentů	jsme	se	rozhodli	rozšířit	naši	testovací	
platformu	o	novou soutěžní hru KVÍZUJ.	

Hra	KVÍZUJ	 funguje	 na	motivy	 známé	 on-li-
ne	hry	Kahoot,	kdy	studenti soutěží zpravidla 
každý sám za sebe.	Ale	 samozřejmě	 je	mož-
ná	i	týmová	soutěž,	kdy	studenti	jsou	rozděleni	
do	družstev	a	každé	družstvo	má	jedno	zařízení,	
pomocí	kterého	odpovídají.		

Vyučující	nejprve	vybere	soutěžní	test	s	účetními	otázkami	z	databáze	otázek	v	programu	TESTY	
ÚČETNÍCH	ZNALOSTÍ	(je	možné	vybírat	buď	ze	seznamu	otázek	zadaných	vzdělávacím	stře-
diskem	nebo	z	otázek,	které	si	vyučující	sám	vytvořil).	

Studenti	se	následně	připojí	do	hry	přímo	ze	svých	mobilních	 telefonů	a	odpovídají	na	otázky,	
které	jim	vyučující	prezentuje	pomocí	dataprojektoru	na	tabuli.	Zadání	otázky	i	odpovědi	je	vidět	
pouze	na	tabuli,	student	na	svém	mobilním	zařízení	má	„pouze“	tlačítka	A,	B,	C,	D	–	pomocí	kte-
rých	volí	správné	odpovědi.	Student	vybírá	odpověď	ze	čtyř	nabízených	možností,	ze	kterých	je	
vždy	jedna	správná.	

Každá	otázka	má	časový	limit,	ve	kterém	má	student	možnost	odpovědět	na	otázku.	Otázka		je	bo-
dově	ohodnocena	podle	dvou	kritérií.	Hodnotí	se	rychlost	a	správnost	odpovědi.	Po	každé	otázce	
je	na	tabuli	vidět	správná	odpověď,	počet	přidělených	bodů	z	dané	otázky	a	studenti	vidí	průběžné	
pořadí	(včetně	přidělených	bodů).	Na	závěr	hry	se	zobrazí	celkové	výsledky.	

Věříme,	 že	 naše	 nová	 soutěžní	 hra	
zatraktivní	 studentům	 výuku	 účet-
nictví	 a	 vyučujícím	 získá	 zpětnou	
vazbu	 o	 probraném	 učivu	 přímo	
od	studentů.

Ukázku	 této	 hry	 budete	 mít	 mož-
nost	 vidět	 na	 červnovém	 webináři		
„Připravované	 novinky	 ve	 výuce	
účetnictví“.	
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UKÁZKA Z NOVÉ UČEBNICE 
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
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UKÁZKA Z UČEBNICE ÚČETNICTVÍ 3. DÍL

Kapitola 1 - ÚČETNÍ OPERACE NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Předtím,	než	se	sestaví	účetní	závěrka,	musí	být	zaúčtovány	všechny účetní operace,	a	to	včetně	
uzávěrkových	účetních	případů.	Teprve	jejich	zaúčtováním	může	být	dosaženo	správnosti a úpl-
nosti účetnictví	a	následně	dojít	k	uzavření účetních knih.

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

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

Aktivní účty časového rozlišení

Jedná	se	zejména	o	náklady	příštích	období	a	příjmy	příštích	období.	Vykazují	se	v	rozvaze	buď	
jako	součást	pohledávek	nebo	v	samostatné	části	rozvahy	„časové	rozlišení	aktiv“.

PŘÍKLAD
Společnost ZE, a.s., neplátce DPH, měla k 31. 12. 2021 v rámci časového rozlišení zůstatek na účtu:
381 – Náklady příštích období  10 000 Kč (jedná se o předplatné novin a časopisů na rok 2022)

V	průběhu	roku	2022	nastaly	mimo	jiné	tyto	účetní	případy:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD Zúčtování	nákladů	z	předplatného	novin	a	časopisů 10	000,-

VÚD Pronájem	nebytových	prostor	na	prosinec	2022
(nájemce	dosud	nezaplatil) 25	000,-

VBÚ Z	účtu	uhrazena	platba	za	reklamní	inzerci	na	období		
září	2022	–	únor	2023 120	000,-

VÚD Podíl	nákladů	na	reklamu	za	rok	2022 …….

Částky na účtech časového rozlišení v rozvaze na konci roku 2022:

Aktiva Brutto Korekce Netto
Náklady	příštích	období ……. --- …….
Příjmy	příštích	období ……. --- …….

Pozn.: Označení sloupců brutto, korekce, netto bude vysvětleno v následující kapitole „Účetní závěrka“.  
U položek časového rozlišení sl. korekce nebude vyplněn, tzn. hodnota ve sl. bruto a netto bude stejná 
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Pasivní účty časového rozlišení
Jedná	se	o	výdaje	příštích	období	a	výnosy	příštích	období.	Vykazují	se	v	rozvaze	buď	jako	součást	
závazků	nebo	v	samostatné	části	rozvahy	„časové	rozlišení	pasiv“.
PŘÍKLAD
Reklamní a marketingová agentura MEDIA, s.r.o., neplátce DPH, měla k 31. 12. 2021 zůstatek na účtu 384 - 
Výnosy příštích období ve výši 75 000 Kč (jedná se o příjem od zákazníka, který v roce 2021 uhradil na účet 
firmy 100 000 Kč za reklamní akci, která probíhá v období 12/2021 až 03/2022).

V	průběhu	roku	2022	nastaly	mimo	jiné	tyto	účetní	případy:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal

VÚD Zúčtování	výnosů	z	reklamní	akce 75	000,-

VBÚ Na	účet	přijato	kurzovné	na	seminář	„Jak	zvýšit	prodej	
pomocí	marketingu“,	který	se	uskuteční	v	01/2023 51	000,-

VÚD Nájem	učebny	 za	 4.	 čtvrtletí	 2022	–	 společnost	ME-
DIA,	s.r.o.,	jej	bude	hradit	v	01/223 45	000,-

Částky na účtech časového rozlišení v rozvaze na konci roku 2022:

Pasiva Brutto Korekce Netto
Výdaje	příštích	období ……. --- …….
Výnosy	příštích	období ……. --- …….

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

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

PŘÍKLAD
Podnikatel se zabývá nákupem a prodejem zboží (prodej oblečení a obuvi). Na konci roku 2021 provedl 
inventarizaci zásob zboží. Bylo zjištěno, že na skladě je zboží v celkové pořizovací ceně 5 600 000 Kč, z toho 
2 000 000 Kč činí sezónní zboží a je reálné, že toto zboží bude muset podnikatel v následujícím roce prodat se 
slevou. Odhadovaná prodejní cena tohoto zboží je 500 000 Kč.
V následujícím roce (2022) bylo veškeré sezónní zboží prodáno za 600 000 Kč + DPH 21 %.

Účtování v roce 2021:
Tvorba	opravných	položek	…	 	 1	500	000	Kč	 	 559	/	196

Aktiva Brutto Korekce Netto

Zboží 5	600	000 -	1	500	000 4	100	000
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Účtování v roce 2022:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal
PPD Tržby	z	a	prodej	sezónního	zboží	–	cena	bez	daně 600	00,-

DPH	21	% 126	000,-
VÚD Úbytek	prodaného	zboží	ze	skladu ……
VÚD Zrušení	opravných	položek …..

Částky na účtech zásob v rozvaze na konci roku 2022:

Aktiva Brutto Korekce Netto
Zboží …….. …… …….

Poznámka: Ve sloupci brutto se uvádí pořizovací cena a ve sloupci korekce hodnota opravných položek.  

Opravné položky k pohledávkám
Opravné	položky	k	pohledávkám	se	vytvářejí	zejména	proto,	že	pohledávka	je	po	lhůtě	splatnosti,	
a	to	zpravidla	delší	dobu.
Výše	účetní	opravné	položky	závisí	na	rozhodnutí	účetní	jednotky	v	souladu	s	vnitropodnikovou	
směrnicí.	Tvorba	OP	se	účtuje	do	nákladů	a	současně	se	snižuje	hodnota	pohledávky	(v	rozvaze	se	
toto	snížení	zachycuje	prostřednictvím	sloupce	korekce).	Náklad	vzniklý	při	tvorbě	OP	k	pohle-
dávkám	může	být	daňově	účinný,	a	to	pokud	jsou	dodrženy	podmínky	uvedené	v	ZoR.
V	rámci	inventarizace	se	posuzuje	výše	a	odůvodněnost	vytvořených	opravných	položek.	Pokud	
pomine	důvod	jejich	existence	(například	z	důvodu	úhrady	pohledávky),	opravné	položky	se	sníží	
nebo	zruší.	

PŘÍKLAD
Společnost vystavila 10. 6. 2021 fakturu za prodej výrobků ve výši 800 000 Kč + DPH 21 %. Splatnost faktury 
je 20. 6. 2021. Do konce roku nebyla faktura zákazníkem uhrazena. 
Ve vnitřním předpise účetní jednotky je stanoveno, že účetní OP k pohledávkám se začínají tvořit, jestliže 
pohledávka po lhůtě splatnosti je od 3 do 12 měsíců (tvorba OP ve výši 25 %), od 12 do 24 měsíců (tvorba OP 
ve výši 50 %), více než 24 měsíců (tvorba OP ve výši 100 %)

Účtování:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal
FAV Za	prodej	výrobků	–	cena	bez	daně 800	000,-

DPH	21	% 168	000,-
VÚD Tvorba	OP	(nesplňuje	podmínky	ZoR) ……

Aktiva Brutto Korekce Netto
Pohledávka	za	odběrateli 968	000 -	242	000 726	000

Na konci roku 2022 byla pohledávka evidována stále jako neuhrazená. Účetní jednotka dle vnitřní směrnice 
doúčtovala tvorbu OP do výše 50 % její nominální hodnoty.
Vzhledem k tomu, že od sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude dle ZoR tvorba 
OP daňovým nákladem do výše 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky.

Účtování:

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal
VÚD Tvorba	zákonné	OP	ve	výši	50	% 484	000,-
VÚD Zrušení	nedaňové	OP 242	000,-
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Částky pohledávek v rozvaze na konci roku 2022:

Aktiva Brutto Korekce Netto
Pohledávka	za	odběrateli 968	000 …… …..

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

PŘÍKLAD na rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Tiskárna EKONOM, a.s., pořídila v roce 2021 stroj, jehož pořizovací cena byla 2 400 000 Kč. V září byly 
splněny podmínky k uvedení stroje do užívání. Odpisování bylo zahájeno od prvního dne měsíce následujícího 
po uvedení majetku do užívání. 
Na základě zkušeností z minulých let se předpokládá doba použitelnosti tohoto stroje 60 měsíců. 
Pro výpočet daňových odpisů byl stroj zařazen do 2. odpisové skupiny, zvoleno bylo zrychlené odpisování (koef. 
v prvním roce 5, v dalších letech odpisování = 6).

Řešení – rok 2021:
Účetní	odpisy	…			(2	400	000	/	60)	*	3	=	120	000	Kč
Daňové	odpisy	…	2	400	000	/	5	=	480	000	Kč
Úprava	účetního	výsledku	hospodaření	na	základ	daně	za	rok	2021
Předpokládejte,	že	účetní	výsledek	hospodaření	před	zaúčtováním	odpisů	byl	zisk	1	mil.	Kč	(ne-
byly	v	něm	zahrnuty	žádné	nedaňové	náklady	a	výnosy).

Účetní	VH	(před	zaúčtováním	odpisů) 1	000	000,-
Účetní	odpisy -	120	000,-
Účetní	VH	po	zaúčtování	odpisů 880	000,-
Rozdíl	mezi	účetními	a	daňovými	odpisy	(120	000	–	480	000) -	360	000,-
Úprava	účetního	VH	na	základ	daně	…	880	000	–	360	000 520	000,-

Rok 2022:
Účetní	odpisy	=		 ………………………	Kč
Daňové	odpisy	=	 ………………………	Kč
Úprava	účetního	výsledku	hospodaření	na	základ	daně	za	rok	2022
Předpokládejte,	že	účetní	VH	před	zaúčtováním	odpisů	činil	stejně	jako	v	předchozím	roce	1	mil.	Kč.

Účetní	VH	(před	zaúčtováním	odpisů) 1	000	000,-
Účetní	odpisy ……..
Účetní	VH	po	zaúčtování	odpisů ……..
Rozdíl	mezi	účetními	a	daňovými	odpisy	 ……..
Úprava	účetního	VH	na	základ	daně ……..
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USKUTEČNILO SE

15. ROČNÍK SOUTĚŽE V ÚČETNICTVÍ 
MÁ DÁTI – DAL 2022

SEMINÁŘ DAň Z PŘÍJMů  
HOTEL KRYSTAL PRAHA, 29. 3. 2022
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