
 

ÚČETNICTVÍ 
PRO PODNIKATELE I 

 V NÁVAZNOSTI NA DANĚ A PRÁVO

DLOUHODOBÝ MAJETEK | ZÁSOBY | ODLOŽENÁ DAŇ  
REZERVY | NÁKLADY A VÝNOSY | POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY  

OPRAVNÉ POLOŽKY | KURZOVÉ ROZDÍLY

8. aktualizované vydání

ing. Pěva Čouková

Vyřešené příklady  
& teorie

2022

Publikace je dostupná exkluzivně na www.ucetni-portal.cz 
a v e-shopu Komory daňových poradců ČR. 



Intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce i do praxe

160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně,
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

13. 4. 2022 – 24. 6. 2022 | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI 
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

DAŇOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun 
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

» intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

» volíte si vlastní tempo a formu studia

» získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE



ÚČETNICTVÍ
PRO PODNIKATELE I

2022
 DLOUHODOBÝ MAJETEK | ZÁSOBY | ODLOŽENÁ DAŇ  

REZERVY | NÁKLADY A VÝNOSY | POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY  
OPRAVNÉ POLOŽKY | KURZOVÉ ROZDÍLY 

8. aktualizované vydání

Vyřešené příklady & teorie

Letos poprvé nabízíme naše knihy ve 3 variantách:

1. Tištěná kniha
2. E-book

3. Tištěná kniha s e-bookem

Pokud jste zvolili e-book nebo tištěnou knihu s e-bookem, nahrajeme Vám e-book automaticky na Účetní Portál 
do sekce Můj účet: ucetni-portal.cz/moje-produkty/

Když najdete jakoukoliv chybičku v knize, nenechávejte si ji prosím pro sebe a napište nám 
na podpora@ucetni-portal.cz.

Děkujeme. Odměna Vás nemine☺.



©  ing. Pěva Čouková 
© Účetní Portál, 2022

ISBN 978-80-7682-010-4



Krásný den vážení příznivci účetnictví,

možná právě teď koukáte, co jsme to pro Vás připravili. 

V roce 2022 se mi podařilo poprvé zúročit prakticky veškeré moje dílo z oblasti účetnictví v návaznosti na daně, 
dalo by se říct dílo celoživotní. Loni jsem byla hodně zklamaná, že se do mojí publikace nevešly přehledy. 
„Tlusťoch“ se naplnil a víc tam dát nešlo. Vím, že právě přehledy jsou velmi prospěšné do praxe, a hlavně na 
zkoušky. Nejednou jste mi to potvrdili.

Letos jsem hodně řešila, co s dílem dál. Měla jsem spoustu nevyužité účetní a daňové teorie v powerpointových 
prezentacích po jednotlivých českých účetních standardech.

Dokonce jsem chvíli zvažovala, že letos nevydáme z účetnictví podnikatelů vůbec nic.

Nakonec mi to nedalo.

Máte před sebou jednu ze dvou knih. Jedna zůstává nadále „tlusťochem“.

Je v ní běžné účtování bez problematiky korporací, likvidací a přeměn.

Jak tušíte, ve druhé, která má standardní velikost, je právě problematika korporací a zákona o přeměnách.

Vše je nově doplněno teorií.

Termín vydání byl pro nás do jarních zkoušek daňových poradců 2022. Věřím, že potěšíme, protože teorie 
s mnoha tabulkami Vám chyběla a chyběly i přehledy, které se už loni nevešly.

Máte tedy možnost mít na zkouškách vše u sebe, budete-li chtít. 

A tím je moje mise splněna, další už je na Vás, jak se rozhodnete.  

Všechny příklady jsem kontrolovala, mnohé konzultovala znovu s mnoha kolegy a upravovala. Určitě uvolněný 
podíl i mnoho dalšího.

A ještě jsem se rozhodla příklady seřadit nově, po účtových třídách, stejně jako jsme to udělali v minulosti 
u veřejné správy. Příklady budou k dispozici na Účetním Portálu.

Vítám tedy naši NOVINKU – dvojknihu – Účetnictví pro podnikatele I a II – vyřešené příklady & teorie, kterou 
lze samozřejmě pořídit i jednotlivě.

Tentokrát to bylo opravdu náročné a jsem ráda, že jsme dílo dokončili. Upřímné díky kolegyni Janě Kubačkové 
Buzinisové za velké nasazení, úsilí a chuť vše zvládnout. Vážím si toho. Šli jsme navíc v toto období z knihy do 
knihy. 

Když objevíte jakoukoliv nepřesnost, prosím, nenechávejte si informaci pro sebe, ale nahlaste na naši infolinku.

Příští rok bude dílo ještě lepší, jako ostatní naše knihy bude nasázené v InDesignu. Určitě je zde ještě co zlepšovat, 
vím…

Děkuji za Vaši přízeň a ať Vám kniha vyřeší mnohé Vaše problémy.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

V Bohuňovicích 30. 3. 2022

Naše současné motto:

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa 
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Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
012 – Nehmotné výsledky vývoje 
013 – Ocenitelná práva – software 
014 – Ostatní ocenitelná práva 
015  – Preferenční limity 
016  – Povolenky na emise 
017 – Goodwill 
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
019 – Jiny dlouhodobý nehmotný majetek 

 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 – Stavby 
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory 
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 
027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek 
neodpisovaný 

031 – Pozemky 
032 – Umělecká díla a sbírky 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
a hmotný majetek  

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
majetek 

051 – Poskytnuté zálohy a závdavky na 
dlouhodobý nehmotný majetek 

052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na 
dlouhodobý hmotný majetek 

053 – Poskytnuté zálohy a závdavky na 
dlouhodobý finanční majetek 

 06 – Dlouhodobý finanční majetek 
061 – Podíly – ovládaná osoba nebo ovládající 

osoba 
062 – Podíly – podstatný vliv  
063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 
064  –  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
067 –  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 
068 – Ostatní zápůjčky a úvěry 
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku 

071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 
 vzniklým do 31. 12. 2015 

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje 
073 – Oprávky k ocenitelným právům – software 
074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům 
075  – Oprávky k preferenčním limitům 
077 – Oprávky ke goodwillu 

078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

079 – Oprávky k jinému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
majetku 

081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich 

souborům  
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 
086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich 

skupinám 
087 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 

majetku 
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku 
089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

09 – Opravné položky k dlouhodobému 
majetku 

091 – Opravná položka k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

092 – Opravná položka k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

093 – Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému nehmotnému majetku 

094 – Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému hmotnému majetku 

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám 
a závdavkům na dlouhodobý majetek 

096 – Opravná položka k dlouhodobému 
finančnímu majetku 

Účtová třída 1 – Zásoby 

11 – Materiál 
111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 

 12 – Zásoby vlastní činnosti 
121 – Nedokončená výroba 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 – Výrobky 
124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

 13 – Zboží 
131 – Pořízení zboží 
132 – Zboží  
139 – Zboží na cestě 

15 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby 
(krátkodobé i dlouhodobé) 

151 – Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál 
152 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata 
153 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží 



METODIKA 
ÚČETNICTVÍ 
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ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech 

Obecně uznávané zásady uvedené v zákoně o účetnictví 

ZÁSADA ZÁSADA OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO ZE SMĚRNICE 

0) 
Ekonomická podstata  

transakce 

Bod 16 úvodního 
ustanovení směrnice 

EU 2013/34/EU 

Čl. 6 bod 1 písm. h) 
směrnice 

EU 2013/34/EU 

Vykazování položek v účetních závěrkách by mělo zohledňovat 
ekonomickou skutečnost či obchodní podstatu uskutečněné 
transakce či ujednání. 

Položky zachycené ve výsledovce a v rozvaze se zaúčtovávají 
avykazují s ohledem na podstatu dotčené transakce nebo 
ujednání; 

ZÁSADA ZÁSADA OBECNĚ UZNÁVANÉ ZÁSADY V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ 

1) 
Akruální princip nezávislost 

jednotlivých účetních období 
Accrual Basis 

Bod 16 úvodního ustanovení 
směrnice EU 2013/34/EU 

§ 3 odst. (1)

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které 
jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti 
časově a věcně souvisí (dále jen “účetní období”); není-li možno 
tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž 
zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky 
účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními 
metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech avýnosech 
účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. 
--------------------------------------------- 
Okamžik uznání výnosů (realizace) – výnos je uznán až 
vokamžiku, kdy je realizován – zasloužen. Tento okamžik lze 
charakterizovat tím, že účetní jednotka má jistý nárok na úhradu 
za prodané zboží či výkony – služby. 
Výnos není možno zachytit dříve. 

2) 
Věrný (pravdivý) a poctivý 

obraz 
True and fair view, fair 

presentation 
Čl. 4 bod 3 EU2013/34/EU 

§ 7 odst. (1)

§ 7 odst. (2)

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní 
závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto 
informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická 
rozhodnutí. 
--------------------------------------------- 
Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky 
odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu 
s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo 
na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při 
něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení 
věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více 
možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala 
skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, 
která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných 
případech k tomu, že použití účetních metod stanovených 
prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností 
podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby 
byl podán věrný a poctivý obraz. 



TŘÍDA 0 
HMOTNÝ 

A NEHMOTNÝ 
MAJETEK 
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ČÚS 013 – Nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

1 – Vykazování 

Dlouhodobý nehmotný majetek –  vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1 

Ocenění pořizovací cena s možností opravné položky 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Položka Název Brutto Korekce 

B.I.1 Nehmotné výsledky vývoje 012 072, 091 

B.I.2 Ocenitelná práva 

B.I.2.1      Software 013 073, 091 

B.I.2.2      Ostatní ocenitelná práva 014 074, 091 

B.I.3 Goodwill 017 077, 091 

B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

015, 016, 019,011 075, 076, 079, 091, 071 

B.I.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

B.I.5.1       Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 

051 095 

B.I.5.2      Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

041 093 

2 – Vymezení 

§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Dlouhodobý nehmotný majetek 
- základní podmínky:
1. doba použitelnosti delší než jeden rok a
2. ocenění od výše určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu,

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další 
činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně 
doby ověřování nehmotných výsledků. 
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§ 6 vyhl. odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 500/2002 Sb.

a) Nehmotné výsledky vývoje 01x (012) 
a) Software 01x (013) 
b) Ocenitelná práva 01x (014) 

- předměty průmyslového a obdobného vlastnictví,
- výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů

JSOU 
- takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi

nebo
- takové, které byly nabyty od jiných osob

§ 6 vyhl. odst. 3 písm. d) a e) vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Bez ohledu na výši ocenění 
Jiný dlouhodobý majetek (§ 6 odst. 4) 
Dlouhodobý nehmotný majetek jinde nevykázaný, zejména: 
d) Povolenky na emise bez ohledu na výši ocenění:

1. povolenky na emise skleníkových plynů 5a) a povolenky na emise způsobené letectvím 5a)

2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností 5a)

3. jednotky přiděleného množství 5a) 01x (019) 
neodepisují se 

e) Preferenčními limity zejména, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez
ohledu
        na výši ocenění; 01x (019) 

5a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb. 

§ 6 vyhl. odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(9) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména
- znalecké posudky,
- průzkumy trhu,
- plány rozvoje,
- návrhy propagačních a reklamních akcí,
- certifikace systému jakosti5c) a
- software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat.

Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické 
audity5d) a energetické audity5e) , lesní hospodářské plány5f) a plány povodí5g).  

5c) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

5d) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

5e) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií… 

5f) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích … (lesní zákon) 

5g) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách …(vodní zákon),  
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Vývoj nehmotného majetku 

Období Účetní pohled Daňový pohled 

Do 
31.12.1995 

přes 20 000 Kč 

§ 28 ZÚ
 -odepisování 5 let 

přes 20 000 Kč 
– § 26 odst. 4 ZDP

Od 
01.01.1996 
Do 
31.12.1998 

přes 40 000 Kč 
změna 

změna 
přes 40 000 Kč + vyloučení výsledků 
výzkumu a vývoje + zřizovacích výdajů (012) 
od 01. 01. 1998 – § 26 odst. 4 ZDP 

Od 
01.01.1999 

Od 
01.01.2000 

Od 
01.01.2001 

Od 
01.01.2003 

Od 
01.01.2004 

Od 
01.01.2021 

Čl. XII 
zákona č. 609/2020 Sb., 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
Přechodná ustanovení 
1. Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
…

11. Na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na
tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.
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Pořízení stavby vlastní činností 

Zaúčtujete operace související s výstavbou budovy. 
• Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného majetku jsou kalkulovány k základně

mzdových nákladů a sociálních nákladů (521+524) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových nákladů
a sociálních nákladů (521+524).

• Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou
vyšší než 40 000 Kč.

• Stavby se odepisují účetně 960 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení majetku.
• Účetní jednotka přijala úvěr ve výši 3 mil. Kč, úroky nebudou zahrnovány do hodnoty stavby.

Pořízení stavby Částka v Kč MD Dal 

PZ 
Budova určená k demolici z důvodů výstavby 300 000 021 x 

Oprávky k budově určené k demolici 220 000 x 081 

1. Vyřazení budovy 
80 000 042 081 

300 000 081 021 

2. Projekt použitý – vybraný 50 000 042 321 

3. Projekt použitý – nevybraný 50 000 042 321 

4. Mzdové náklady na zaměstnance, kteří prováděli 
terénní úpravy 10 000 521 331 

5. Náklady sociálního a zdravotního pojištění na 
zaměstnance, kteří prováděli terénní úpravy 3 400 524 336 

6. 
Terénní úpravy provedené vlastními zaměstnanci – 
režijní náklady – podle úpravy ve vnitřní směrnici 
(10 000+3 400+režie 13 400) 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

§ 7 Vyhláška č. 500/2002 Sb.
(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se

rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy 12) pro
užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se
nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují
montáž u nabyvatele.

12) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), zákon 

č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

ČÚS 013 – Dlohodobý hmotný a nehmotný majetek 
Bod 3.5. – zrušen - přesun do § 47 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:
…
e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba (§ 6 zákona o dani z nemovitých věcí) 
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Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu 
k řádku 47 přiznání k DPH 

Společnost pořizuje výrobní linku. Celková hodnota linky před odpočtem zálohy činí 4 300 000 Kč bez DPH. 
Proces postupného pořizování dílů a montáže linky je fakturován takto: 

Datum Základ daně v Kč DPH v Kč Celkem v Kč Text operace 

13. 2. 202x 1 000 000 210 000 1 210 000 záloha na pořízení 
linky 

17. 3. 202x 4 300 000 903 000 5 203 000 dodání hlavní části 
linky 

28. 3. 202x 500 000 105 000 605 000 montáž linky 

02. 4. 202x 4 900 000 x x závěrečná revize a 
odzkoušení 

13. 2. 202x – záloha na pořízení linky – celkem 1 210 000 Kč; základ daně 1 000 000 Kč, DPH 210 000 Kč
17. 3. 202x – dodání hlavní části linky – základ daně celkem před odpočtem zálohy 4 300 000 Kč,
DPH 903 000 Kč; na faktuře je odečtena záloha uhrazená v únoru.
28. 3. 202x – montáž linky – základ daně 500 000 Kč, DPH 105 000 Kč

2. 4. 202x – závěrečná revize a odzkoušení – základ daně 100 000 Kč, DPH 21 000 Kč

Únor 

Č. Text Kč MD Dal ř. DaP DPH 

1. Úhrada zálohy z bankovního účtu 

2. Doklad o přijaté platbě - DPH 

KZ 

Březen 

Č. Text Kč MD Dal ř. DaP DPH 

1. 

Přijatá faktura - dodání linky 
základ daně celkem 
DPH 

Převod zálohy na účet pořízení 

2. 

Duben 

Č. Text Kč MD Dal ř. DaP DPH 

1. 
Přijatá faktura – revize a odzkoušení 

základ daně 
DPH 

2. 

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 
ř. 47 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) ZDPH 
– uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností,
vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden
do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Pokud je
nárok na odpočet daně uplatněn v poměrné výši podle § 75, uvede se zde také v poměrné výši.
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§ 4 odst. 4 ZDPH
Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
…
d)  dlouhodobým majetkem obchodní

majetek, který je 
1. hmotným majetkem podle zákona

upravujícího daně z příjmů,
...

2. odpisovaným nehmotným
majetkem podle zákona
upravujícího daně z příjmů,

3. pozemkem, který je dlouhodobým
hmotným majetkem podle právních
předpisů upravujících účetnictví,
…
nebo

4. technickým zhodnocením podle
zákona upravujícího daně z příjmů.

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným
vlastní činností dlouhodobý majetek,
který plátce v rámci svých ekonomických
činností vyrobil, postavil nebo jinak
vytvořil; technické zhodnocení se
považuje za samostatný dlouhodobý
majetek vytvořený vlastní činností, ...

§ 4 odst. 4 ZDPH
Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
…
d) dlouhodobým majetkem obchodní 

majetek, který je 
1. hmotným majetkem podle zákona

upravujícího daně z příjmů;
hmotný majetek přenechaný k užití na
základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke
dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že
vlastnické právo k užívanému hmotnému
majetku bude za obvyklých okolností
převedeno na jeho uživatele, se pro
účely daně z přidané hodnoty považuje
za dlouhodobý majetek uživatele

2. odpisovaným nehmotným majetkem
podle právních předpisů upravujících
účetnictví,

3. pozemkem, který je dlouhodobým
hmotným majetkem podle právních
předpisů upravujících účetnictví 7d);

pozemek přenechaný k užití na základě
smlouvy, pokud je ujednáno, že
vlastnické právo k užívanému pozemku
bude převedeno na jeho uživatele, se pro
účely daně z přidané hodnoty považuje
za dlouhodobý majetek uživatele, nebo

4. technickým zhodnocením podle
zákona upravujícího daně z příjmů 

      v případě technického zhodnocení 
hmotného majetku, 

      nebo technickým zhodnocením podle 
právních předpisů 

      upravujících účetnictví v případě 
technického zhodnocení 
dlouhodobého nehmotného majetku, 

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným
vlastní činností dlouhodobý majetek, který
plátce v rámci svých ekonomických
činností vyrobil, postavil nebo jinak
vytvořil; technické zhodnocení podle
písmene d) bodu 4 se považuje za
samostatný dlouhodobý majetek
vytvořený vlastní činností,
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Čl. XXXIV 
zákona č. 609/2020 Sb., 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
Přechodná ustanovení 

1. Na obchodní majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, a zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, že poplatník daně z příjmů na tento
majetek použije od 1. ledna 2020 zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
…

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátci vznikne nárok na odpočet daně u přijatých
zdanitelných plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dlouhodobým
majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož uvedením do stavu
způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k uskutečnění plnění
podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tato
zdanitelná plnění přijal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na odpočet daně
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatnil; nárok na odpočet daně vzniká také v
případě, že u těchto přijatých zdanitelných plnění plátce uplatňoval odpočet daně v částečné
výši, a to ve výši, kterou plátce neuplatnil.

… 
Čl. XII 
10. Na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na

technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého
obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li
poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto
majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve
všech následujících zdaňovacích obdobích.

12. Na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

14. Na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení
hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od
1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento
majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve
všech následujících zdaňovacích obdobích.

15. Na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a na
technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého
obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

16. Na hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízený od 1.
ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Přiznání k dani z přidané hodnoty – 2/202x 
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ČÚS 014 – Dlouhodobý finanční majetek 

1 – Vykazování 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. – Příloha č. 1 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 

Brutto 
Korekce x 

přecenění k rozvahovému 
dni 

B.III.1 Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 061 096 x ekvivalence 414 

B.III.2 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba 066 

B.III.3 Podíly – podstatný vliv 062 096 x ekvivalence 414 

B.III.4 Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 067 096 

B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 063, 065 096 x  

reálná hodnota u CP 414 

B.III.6 Zápůjčky a úvěry – ostatní 068, 069 096 

B.III.7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
B.III.7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 069 096 

B.III.7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 053 095 

2 – Vymezení 

Vymezení dlouhodobého finančního majetku 

Dlouhodobý finanční majetek - základní podmínka: 
- záměr účetní jednotky projevený při pořízení držet tento majetek déle jak jeden rok
- ocenění nerozhoduje

Obsahové vymezení je v § 8 vyhlášky 

Þ Podíl v ovládaných a řízených osobách Þ § 74 - 77 ZOK 
Þ Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Þ § 22 odst. 5 ZÚ 
Þ Ostatní dlouhodobé cenné papíry  

Þ NE   Podíl v ovládaných a řízených osobách Þ 74 - 77 ZOK 
Þ NE   Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Þ § 22 odst. 5 ZÚ 
Þ NE   Dluhové cenné papíry se záměrem držet je do splatnosti 
Þ ANO  Dlouhodobé cenné papíry,  

u kterých není znám záměr účetní jednotky v okamžiku pořízení
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Vymezení ovládající a ovládané osoby podle zákona o korporacích 

Ovládaná a řídící osoba § 74 - 77 ZOK 

- Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
- Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.
- Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou

obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.
Má se za to Þ VYVRATITELNÁ DOMNĚNKA 

§ 75 ZOK
(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy

statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního
orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.

(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím
alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba
nebo jiné osoby jednající ve shodě.

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným
nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami
jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů
v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího
orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Jednání ve shodě 

§ 78 ZOK

Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání 
nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající 
společně a nerozdílně. 

(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou
a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti, člen kontrolního

orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního předpisu, nucený správce,
b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,
c) vlivné a ovlivněné osoby,
d) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,
e) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,
f) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři,
g) osoby blízké podle občanského zákoníku,
h) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí

obhospodařované fondy, nebo
i) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.

Nakládání s hlasovacími právy pro  díl 9 ZOK Podnikatelská seskupení 

§ 77 ZOK

Nakládáním s hlasovacími právy se pro potřeby dílu 9 - PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ rozumí možnost vykonávat 
hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti jsou 
vykonávána, popřípadě možnost rozhodujícím způsobem ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou. 
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Směnka 

Směnka jako platební prostředek 

Účetní operace 202x Částka v Kč MD Dal 

PZ Počáteční stav pohledávky 100 000 311 - 

1. 

30. 9. 202x
Úhrada pohledávky směnkou splatnou za 6 měsíců –
nominální hodnota směnky
106 000 Kč

2. 

KZ 

Účetní operace 20x+1 Částka v Kč MD Dal 

1. 

KZ 

2. 

Bod 2.1 ČÚS 008 - Operace s cennými papíry a podíly 

2.1. Směnky 

2.1.1. Směnky jako cenné papíry 
O směnkách jako o dluhových cenných papírech se účtuje v účtové skupině 06 - Dlouhodobý finanční 
majetek, případně 25 - Krátkodobý finanční majetek. 

2.1.2. Směnky jako platební prostředky 
Pořizovací cenou tohoto cenného papíru u věřitele je hodnota pohledávky. Hodnota cenného papíru se 
zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na příslušných účtech účtové 
skupiny 32 - Závazky (krátkodobé), případně 47 - Dlouhodobé závazky. 
Při eskontu směnky úvěrovou institucí se směnka zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 31 - Pohledávky 
(krátkodobé i dlouhodobé) v ocenění jmenovitou hodnotou (směnečnou sumou), vzniklý rozdíl se zaúčtuje 
ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným 
dlužníkem trvá dluh prodávajícího vůči úvěrové instituci. O tomto dluhu se účtuje ve prospěch příslušného 
účtu účtové skupiny 23 - Krátkodobé úvěry, případně 46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím. 

2.1.3. Směnky jako zajišťovací prostředky 
O směnkách jako o zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech. 

2.1.4. Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, 
se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižují o splacené 
částky při částečném splácení. 

Směnka = dlužný cenný papír 

Směnka = platební prostředek 

Směnka = zajišťovací instrument 

Směnka 
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ČÚS 015 – Zásoby 

1 – Vykazování 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. – Příloha č. 1 

C.I.

Zásoby 

Brutto 

Korekce x 
Ocenění pořizovací cena 

s možností opravné 
položky 

C.I.1 Materiál 112, 119
**) 191 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 192, 193 
C.I.3 Výrobky a zboží 

C.I.3.1      Výrobky 123 194 
C.I.3.2      Zboží 132, 139 196 

C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 195 
C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 197, 198, 199 

1 – Vymezení 

Český účetní standard pro podnikatele č. 015 

5.2. Účty v účtových skupinách  

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

se stanoví tak, aby účetní jednotka byla schopna sestavit rozvahu v příslušném členění 
předepsaném vyhláškou.  
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§ 9 vyhlášky

- Položka „C.I.1. Materiál“ zejména obsahuje

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří
jeho podstatu,

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na
výrobky,

c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí
prostředky,

d) náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty,
e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
g) hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok,

nevykázané v položce B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory, považované za drobný hmotný majetek,
o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,

h) pokusná zvířata12c)

12c) Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

- Položka „C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary“ obsahuje

a) produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud
hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné
produkty,

b) odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou
dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

- Položka „C.I.3.1. Výrobky“ obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě
uvnitř účetní jednotky.

- Položka „C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ obsahuje zvířata a jejich skupiny
včetně jatečných zvířat12d), která nejsou vykazována v položkách:

• B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny
• C.I.1.  Materiál a
• C.I.3.2.  Zboží.

- Položka „C.I.3.2. Zboží" obsahuje“

movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. 
Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata 
vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat12d). Položka 
obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, 
nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.  

12d) Například §3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči… (veterinární zákon) 
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Sestavení rozvahy 
– výkaz zisku a ztráty + účtování (FIFO)

Navazuje na příklad ČÚS 015-001. 

Podnik HIT má k 1. 1. 202x tyto počáteční zůstatky na účtech: 

• základní kapitál 500 000 Kč 
• zásoba zboží v prodejně 142 500 Kč 
• pokladna 300 000 Kč 
• peníze na běžném účtu 250 000 Kč 
• výsledek hospodaření běžného účetního období 92 500 Kč 

Úkol:

4. Sestavte počáteční rozvahu.
5. Aktiva rozdělte na dlouhodobá a krátkodobá.
6. Pasiva rozdělte na vlastní kapitál a cizí zdroje.
7. Určete kolik je nerozdělený zisk minulých let? (100 tisíc Kč)

Řešení: 

Rozvaha podniku ABC k 1. 1. 202x (v Kč)  

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto 

Zboží v prodejně 142 500 0 142 500 Základní kapitál  500 000 

Pokladna 300 000 

Běžný účet 

Krátkodobá aktiva 

Aktiva celkem 

Nerozdělený výsledek minulých let je 100 000 Kč. 

Zásoba zboží v prodejně k 1. 1. 202x (běžného období) 

Název zboží Počet 
ks 

Pořizovací 
cena v Kč 

Sklad celkem 
pořizovací 
cena v Kč 

Prodejní cena 
v Kč 

Sklad celkem 
prodejní cena 

v Kč 
LCD televizor 13 8 000 104 000 11 900 154 700 

Audiosystém 8 2 000 

DVD přehrávač 

Celkem 

Pořizovací i prodejní ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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V lednu byly tyto účetní případy 

Účetní operace Částka v Kč MD Dal 

1. 

Nákup zboží ve velkoobchodě za hotové: 
(15 ks televizoru po 9 000 Kč, 8 ks audiosystému 
po 3 000 Kč, 10 ks DVD přehrávače po 1 500 Kč) 
(135 000+24 000+15 000) 
Cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

174 000 
36 540 

210 540 

131 
343 

2. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu 174 000 

3. 

V lednu prodáno zboží za hotové: 
(22 ks televizorů, 10 ks audiosystému, 18 ks DVD 
přehrávačů) 
Prodejní cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

4. 

Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(22 ks televizorů, 10 ks audiosystému, 18 ks DVD 
přehrávačů) 
185 000+22 000+27 000 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Číslo:  1 

Název:  LCD Televizor  Prodejní cena  11 900,00 Kč 

Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 

ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 
celkem 

Počáteční stav 

Nákup 

Prodej 

Celkem v ks 

Celkem v pořiz.c. 

Zásoby v prod. c 

Číslo:  2 

Název:  Audiosystém  Prodejní cena  5 500,00 Kč 

Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 

ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 
celkem 

Počáteční stav 

Nákup 

Prodej 

Nákup 

Prodej 

Celkem v ks 

Celkem v pořiz.c. 

Zásoby v prod. c 

Číslo:  3 

Název:  DVD přehrávač  Prodejní cena  2 500,00 Kč 

Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 

ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 
celkem 

Počáteční stav 

Nákup 

Prodej 

Prodej 

Celkem v ks 

Celkem v pořiz.c. 

Zásoby v prod. c 
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Základní účtování k příkladu ČÚS 002-002 

MD     131 Dal 

1) 174 000 2) 174 000   1)

6) 43 000 8) 45 000   6)

7) 2 000

 ∑  219 000 ∑  219 000 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
OPRAVNÉ POLOŽKY 
KURZOVÉ ROZDÍLY 



ČÚS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih 

495 / 588 Pěva Čouková 

ČÚS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih 

Uzavírání účetních knih (§ 17 zákona o účetnictví) 
změněno Zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
(2) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy

a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
b) k poslednímu dni účetního období,
c) ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn,
e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou
účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f) ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h) ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i) ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní
předpis.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy
a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,
b) k prvnímu dni účetního období,
c) ke dni vstupu do likvidace,
d) ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni

následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů,
e) ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí

soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g) ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis.
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Uzavírání účetních knih (§ 17 zákona o účetnictví) 
Převod konečných stavů nákladů a výnosů 

Převod konečných stavů rozvahových účtů 

T 5 náklady T 6 výnosy 

710 – Účet zisků a 
ztrát 

při zisku 

při ztrátě 

Pasivní rozvahové účty Účet 702 – Konečný 
účet rozvažný 

Aktivní rozvahové účty 

Účet 710 – Účet zisků 
a ztrát 
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Jednoduchý vzor rozvahy 

Rozvaha účetní jednotky………………………………k datu ………………… 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
- software
- ochranné známky
- licence
- patenty

Základní kapitál 
- - základní kapitál
- - vlastní podíly

Ážio a kapitálové fondy 
- - ážio
- - kapitálové fondy

Dlouhodobý hmotný majetek 
- pozemky
- budovy
- stroje a zařízení

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

-
-
-

Aktiva celkem Pasiva celkem 



PŘÍLOHY 
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Mikro účetní jednotka nepodléhající auditu – volba – jen písmena (§ 3a/2/b vyhlášky) 
Malá účetní jednotka nepodléhající auditu – volba – jen písmena a římské číslice + C.II.1, C.II.2 (§ 3a/2/a vyhlášky) 

Uspořádání a označování položek rozvahy 
(bilance) 

Položka rozvahy AKTIVA CELKEM Český účetní 
standard 

Položky Název Brutto Korekce – odpisy 
a opravné položky 

A Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

353 017 – Zúčtovací 
vztahy 

B Stálá aktiva 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

013 – 
Dlouhodobý 
nehmotný 
a hmotný 

B.I.1 Nehmotné výsledky vývoje 012 072, 091 
B.I.2 Ocenitelná práva 

B.I.2.1      Software 013 073, 091 
B.I.2.2      Ostatní ocenitelná práva 014 074, 091 

B.I.3 Goodwill 017 077, 091 
B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 015, 016, 

019,011 
075, 076, 079, 091, 071 

B.I.5

B.II.

B.III

C. 
C.I.

*) má výjimku při dlouhodobém poklesu ceny 564-664
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Položka rozvahy AKTIVA CELKEM Český účetní 
standard 

Položky Název 
Brutto 
Analytika 

dlouhodobé 

Korekce – odpisy 
a opravné položky 

C.II. Pohledávky                                  
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 

C.II.3

V
o

lb
a 

b
u
ď

 

C.II.3.1

C.II.3.2

C.II.3.3

C.III
C.III.1

C.III.2

C.IV
C.IV. 1.

C.IV. 2.

D. 

V
o

lb
a 

n
eb

o
 

D.1.

D.2.

D.3.

*) má výjimku při dlouhodobém poklesu ceny 564-664 

Volba účetní jednotky 
BUĎ - NEBO 
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PŘINÁŠÍME VÁM MODERNÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH Z POHODLÍ DOMOVA

Učte se od nejlepších!
»  Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je

nutné se zaměřit?

» Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?

»  Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze
vyčíst z jednotlivých účtů?

» Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

To vše se dozvíte v tomto videokurzu!

Uvnitř kurzu dostanete strukturovaný návod krok za 
krokem, ve kterém bude pro vás snadné se orientovat. 
Kurz obsahuje 42 videí uspořádaných přehledně do 
3 částí. Pod každým videem najdete ihned  materiály 
ke stažení a odkazy na příslušnou legislativu.

ucetni-zaverka-spevou.cz

ucetni-zaverka-spevou.cz

Teorie účetnictví je věnována 
podnikatelům, jejich účetním 
a ekonomům a je doplněna 
o praktické ukázky kontrol
na našem auditovaném
klientovi v praxi – pracuji
zejména s hlavní knihou
a výkazy. Žádné fikce přímo
z praxe…

Zkracujeme cestu 
k informacím.

Mise Účetního Portálu

https://1url.cz/kKF71
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/
https://ucetni-zaverka-spevou.cz/


DĚKUJEME, ŽE JDETE S NÁMI...

ing. Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
daňová poradkyně č. 23, auditorka č. 1149 
zkušební komisařka KDP ČR ®
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