
Zdroje účetních předpisů, kdo vede
▪︎ ČÚS (české účetní standardy)


▫︎ zákon č. 563/1991 Sb.

▫︎ vyhláška č. 500/2002 Sb. 

(501…)

▫︎ české účetní standardy 

• pro podnikatele, č. 1 až 23

• http://business.center.cz/business/finance/

ucetnictvi/   


• http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?
cd=518&typ=c


• Finanční zpravodaj
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▪︎ Účetnictví (tj. podvojné) vedou 
mj.:

▫︎ české PO (též obchodní 

korporace)

▫︎ FO – podnikatelé: zapsaní v 

OR | loňský obrat 25m | 
dobrovolně

▫︎ jinak daňová evidence (= 

“jednoduché účetnictví”), ledaže 
paušální náklady


▫︎ svěřenské fondy (§ 1 odst. 2)

▫︎ …

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/


K čemu účetnictví

▪︎ výplata zisku, změny ZK

▫︎ ZOK, dále v NOK1 i NOK2


▪︎ daň z příjmů právnických osob

▫︎ upravený zisk x 19 % = daň 

▫︎ jen východisko, ZDP další pravidla

▫︎ např. daňově ne/uznatelné náklady či odisy


▪︎ investoři

▫︎ vývoj? “správná cena” akcií?

▫︎ srovnatelnost

▫︎ fundamentální analýza


▪︎ management

▫︎ máme pokračovat s výrobou tohoto produktu?

▫︎ manažerské účetnictví

▫︎ management si ho dělá “pro sebe”, sám sobě zákonodárcem 2



Pozn.: různé úpravy v různých zemích

▪︎ IAS (international accounting standards)

▫︎ též EU

▫︎ společnosti kótované na burze


▪︎ US GAAP 

▫︎ US generally accepted accounting principles

▫︎ “kodifikovaná”, vyžadovaná SEC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1126


Základní kapitál a rozvaha

▪︎ aktiva = pasiva 
▫︎ Zdroje financování / axiom. BILANČNÍ SUMA. 

▪︎ jakou má majetek formu | odkud se vzal 
▪︎ “fotografie” k určitému okamžiku 
▫︎ rozvaha k 1. 5. 2015 (17:00)      doúčtování, závěrkové operace 4

aktiva pasiva

bankovní účet 2000 základní kapitál 2000

∑ = 2000 ∑ = 2000



Účetní operace
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aktiva pasiva

zboží + dluh dodavateli +

∑  + ∑  +

aktiva pasiva

hotovost – dluh dodavateli –

∑ – ∑ –

aktiva pasiva

BÚ –

Zásoby +

∑ konst. ∑ konst.

aktiva pasiva

HV minulých let –

rezervní fond +

∑ konst. ∑ konst.



1.2. Počáteční stav

▪︎ nová společnost
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aktiva pasiva

bankovní účet 2000 základní kapitál 2000

∑ = 2000 ∑ = 2000



15.2. Vezmeme si úvěr

7

aktiva pasiva

bankovní účet + 1000 3000 základní kapitál 2000

bankovní úvěry + 1000 1000

∑ = 3000 ∑ = 3000



1.3. Koupíme si automobil za 1500 (okamžitá platba)
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aktiva pasiva

bankovní účet – 1500 1500 základní kapitál 2000

automobil + 1500 1500

bankovní úvěry 1000

∑ = 3000 ∑ = 3000



10.3. Koupíme zboží (odložená plaba)

▪︎ vlastní kapitál a cizí zdroje 
▪︎ assets = equity + liabilities 
▪︎ právo na vrácení 
▪︎ někdo vložil | společnost si vydělala | někdo zapůjčil
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aktiva pasiva

bankovní účet 1500 základní kapitál 2000

automobil 1500

zboží + 1000 1000 bankovní úvěr 1000

dluh vůči dodavateli +1000 1000

∑ = 4000 ∑ = 4000

aktiva pasiva

VK

CZ



20.3. Zaplatíme zboží
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aktiva pasiva

bankovní účet – 1000 500 základní kapitál 2000

automobil 1500

zboží 1000 bankovní úvěr 1000

dluh vůči dodavateli – 1000 0

∑ = 3000 ∑ = 3000



6.4. Pětina zboží shořela

▪︎ můžeme jen tak vynulovat zboží???
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aktiva pasiva

bankovní účet 500 základní kapitál 2000

automobil 1500

zboží 1000 bankovní úvěr 1000

∑ = 3000 ∑ = 3000



6.4. Pětina zboží shořela

▪︎ můžeme jen tak vynulovat zboží???
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aktiva pasiva

bankovní účet 500 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta – 200 – 200

zboží – 200 800 bankovní úvěr 1000

∑ = 2800 ∑ = 2800



7.5. Prodej zbytku zboží s 50 % marží: KROK A.

▪︎ Opomíjíme DPH 
▪︎ Odběratel zaplatí rovnou
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aktiva pasiva

bankovní účet 500 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta – 800 –1000

zboží – 800 0 bankovní úvěr 1000

∑ = 2000 ∑ = 2000



6.4. Prodej poloviny zboží s 50 % marží: KROK B.

▪︎ Opomíjíme DPH
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aktiva pasiva

bankovní účet 500 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta + 1200 200

bankovní úvěr 1000

pohledávka odběratelé + 1200 1200

∑ = 3200 ∑ = 3200



Prodej poloviny zboží s 50 % marží: OBA KROKY
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aktiva pasiva

bankovní účet 500 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta – 800  
+ 1200 200

zboží – 800 0 bankovní úvěr 1000

pohledávka odběratelé + 1200 1200

∑ = 3200 ∑ = 3200



15.6. Odběratelé nám zaplatil
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aktiva pasiva

bankovní účet + 1200 1700 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta 200

bankovní úvěr 1000

pohledávka odběratelé – 1200 0

∑ = 3200 ∑ = 3200



1.7. Sjednáme a platíme nájem na 2,5 roku dopředu

▪︎ nájemné: 50 za pololetí 
▪︎ akruální princip účetnictví 
▫︎ x cash basis 

▪︎ v roce 2016:    NPO –100 | ZISK/ZTRÁTA –100 
▪︎ v roce 2017:    NPO –100 | ZISK/ZTRÁTA –100 17

aktiva pasiva

bankovní účet – 250 1450 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta – 50 150

bankovní úvěr 1000

nákl. budoucí období + 200 200

∑ = 3150 ∑ = 3150

2015 50
2016 100
2017 100
∑ 250



31.12. Vznik úrokového dluhu 6 %

▪︎ v průběhu roku dohadné účty? 
▪︎ MŮŽEME ZA ROK 2015 NĚCO VYPLATIT 

SPOLEČNÍKŮM? (zisk, ZK, co kdyby emisní ážio?) 
▪︎ JAK “ZŮSTÁVÁ” ZÁKLADNÍ KAPITÁL VE 

SPOLEČNOSTI?
18

aktiva pasiva

bankovní účet 1450 základní kapitál 2000

automobil 1500 zisk / ztráta – 60 90

bankovní úvěr 1000

nákl. budoucí období 200 úrok + 60 60

∑ = 3150 ∑ = 3150



31.12. Zaúčtování odpisu automobilu

▪︎ daňové odpisy (§ 22 ZDP) x účetní odpisy 
▪︎ daňově 
▫︎ lineární x zrychlené, druhá třída (5 let) 
▫︎ tabulka v § 22 ZDP: 11 % | 22,25 % | 22,25 % | 22,25 % | 22,25 % 

▪︎ účetní – mohou být i vyšší, ale o to, co převyšují, nejde o 
daňově uznatelný náklad (tj. nevedou ke snížení daně z příjmů)  

▪︎ obdobně: opravné položky k pohledávkám (593/1992 Sb.) 19

aktiva pasiva

bankovní účet 1450 základní kapitál 2000

automobil – 165 1335 zisk / ztráta – 165 – 75

bankovní úvěr 1000

nákl. budoucí období 200 úrok 60

∑ = 2985 ∑ = 2985



Výdaj vs. Náklad | Příjem vs. Výnos

20

aktiva pasiva

↑ Peníze   PŘÍJEM ↑ Zisk   VÝNOS

↓ Peníze  VÝDAJ ↓ Zisk  NÁKLAD

▪︎ koupíme stroj a zaplatíme VÝDAJ a ne NÁKLAD 
▪︎ odepíšeme stroj NÁKLAD a ne VÝDAJ 
▪︎ předplatíme nájemné VÝDAJ, jen částečný NÁKLAD 
▪︎ užíváme, nájemné platíme na konci 
▫︎ částečný NÁKLAD, na konci VÝDAJ



Krátkodobý x dlouhodobý majetek
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Rozvaha, výsledovka
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…a ještě rozvahu k 31.12.

▪︎ Zde jsme k 31.12.2015 skončili 
▪︎ Nyní si položky pojmenujeme “správně” 
▫︎ v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
▫︎ vyhláška pro účty předepisuje jen třídy a skupiny (první 2 číslice) 
▫︎ v tomto rámci musíme zvolit takový systém účtů, který umožní řádně 

sestavit rozvahu a výsledovku 23

aktiva pasiva

bankovní účet 1450 základní kapitál 2000

automobil 1335 zisk / ztráta – 75

bankovní úvěr 1000

nákl. budoucí období 200 úrok 60

∑ = 2985 ∑ = 2985



Rozvaha: aktiva (“levá strana”)
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Rozvaha: pasiva (“pravá strana”)
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Účetní ceny
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Pořizovací cena PRAVIDLO

▪︎ pozemek vedeme v pořizovací ceně (tj. ceně, kterou za něj 
máme zaplatit) 
▫︎ není podstatné, zda jsme učinili výhodnou či nevýhodnou koupi (tj. 

automobil pořídili kupní ceny, která je nižší či vyšší než cena obvyklá) 

▪︎ co když se pozemek 2x zhodnotil?  
▪︎ kdy se zisk projeví v účetnictví? 29

aktiva pasiva

DHM (pozemek) + 1500 1500 základní kapitál 2000

bankovní účet – 1500 500

∑ = 2000 ∑ = 2000

Koupili jsme pozemek za 1500



Reálná cena VÝJIMKA

▪︎ Akcie ČEZ jsme nakoupili za 1000, jejich tržní kurs vzrostl o 
20 % 

▪︎ Přeceňujeme nahoru i dolů. Neodepisujeme.  
▪︎ Dobře valuovatelné statky 
▫︎ akcie ČEZ “školní příklad” – cenu si každý den mohu přečíst na 

burze 30

aktiva pasiva

bankovní účet 1000 základní kapitál 2000

akcie ČEZ + 200 1200 zisk / ztráta + 200 200

∑ = 2285 ∑ = 2285

Akcie ČEZ jsme koupili za 1000. Jejich 
tržní kurz vzrostl o 20 %.



aktiva pasiva

výrobky + 700 700 základní kapitál 2000

materiál 500 výsledek hospodaření + 700 0

bankovní účty 1000 zaměstnanci 200

∑ = 2200 ∑ = 2200

Vlastní náklady
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aktiva pasiva

základní kapitál 2000

materiál – 500 500 výsledek hospodaření – 500
– 200 – 700

bankovní účty 1000 zaměstnanci + 200 200

∑ = 1500 ∑ = 1500

▪︎ zboží / materiál / … vlastní výroby     (možnost oprávek dolů) 
▪︎ pozn.: vzrůst NWC, 2-kroky podobně jako při prodeji

S vynaložením 200 na zaměstnance a 
spotřebou nakoupeného materiálu za 

500 jsme vyrobili hračky


