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Přehled použitých zkratek – právní předpisy v platném 
znění 
 
ZÚ zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
vyhláška nebo vyhl. vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky,  které jsou podnikateli účtujícími v soustavě  podvojného účetnictví 
ČÚS české účetní standardy pro podnikatele 
 
ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon  o obchodních korporacích 
NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zrušen s účinností 
 k 31. 12. 2013) 
ZPřem zákon č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních společností a družstev 
 
ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
ZoR zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 
 
Daňové zkratky použité v textech 
D daňový náklad nebo zdanitelný výnos 
N nedaňový náklad, výnos osvobozený nebo ten výnos, který není 
předmětem daně 
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České účetní standardy
001 Účty a zásady účtování na účtech

METODICKÝ

Pěva Čouková
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Obecně uznávané zásady
uvedené v zákoně o účetnictví

ZÁSADA Zdroj 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 a vykazují s ohledem na podstatu 
dotčené transakce nebo ujednání; 

ZÁSADA § z. č. 563/1991 Sb. 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 a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich 
zaplacení nebo přijetí.
---------------------------------------------
Okamžik uznání výnosů (realizace) – výnos je uznán až v okamžiku, 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.
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Obecně uznávané zásady
uvedené v zákoně o účetnictví

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.

ZÁSADA Zdroj OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO ZE SMĚRNICE 
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Obecně uznávané zásady
uvedené v zákoně o účetnictví

3)

Nepřetržité trvání 

účetní jednotky

Going concern

Bod 16 úvodního 
ustanovení směrnice 

EU 2013/34/EU

§ 7

odst. (3)

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z 
předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná 
skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat 
i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní 
taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu 
odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu jsou povinny uvést v příloze 
v účetní závěrce.

4)

Stálost metod

Srovnatelnost

Comparability

Bod 19 úvodního 
ustanovení směrnice 

EU 2013/34/EU

§ 4

odst. (15)

§ 7

odst. (4)

Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody 

podle § 4 odst. 8 zákona o účetnictví, ve znění platném na jeho počátku. 

---------------------------------------------
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové 
vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky 
změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a 
označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi 
jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné 
činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací 
schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným 
zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

ZÁSADA Zdroj OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO ZE SMĚRNICE 
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Obecně uznávané zásady
uvedené v zákoně o účetnictví

ZÁSADA Zdroj OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO ZE SMĚRNICE 

5)

Zákaz kompenzace

Bod 16 úvodního 
ustanovení směrnice 

EU 2013/34/EU

§ 7

odst. (6)

Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, jakož I o finančních prostředcích 
státního rozpočtu a finančních prostředcích rozpočtů územních samosprávných celků, 
nákladech a výnosech v účetních knihách a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez 
jejich vzájemného zúčtování. 
Účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčtování jen případech upravených účetními 
metodami a jsou-li zúčtovávané částky, ve výši ocenění neupraveném o položky podle § 26 
odst. 3, uvedeny v příloze v účetní závěrce.

§ 58 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Vzájemné zúčtování (k § 4 odst. 8 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování
• dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období,

ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,
• doměrků a vratek daní z příjmů,
• nepřímých daní a poplatků, včetně
• rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období

prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob,
například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

• rezerv,
• opravných položek a
• komplexních nákladů příštích období.

(2) V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje
• souhrnné vykázání kursových rozdílů, 
• zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, 
• pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu 
• splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, 
• vykázání vlastních dluhopisů a
• vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh na daň z příjmů. 

Účetní jednotka uvede s ohledem na významnost výše uvedená souhrnná vykázání typů účetních případů v příloze 
v účetní    závěrce.

(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek 
a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.
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Obecně uznávané zásady
uvedené v zákoně o účetnictví

ZÁSADA Zdroj OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO ZE SMĚRNICE 

6)

Správnost, úplnost, 
průkaznost, 

srozumitelnost, ...

§ 8

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a
způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
---------------------------------------------
Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto
zákonu a ostatnímprávnímpředpisůmani neobchází jejich účel.
---------------------------------------------
Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách
všechny účetní případy, které v němměla zaúčtovat podle § 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu
bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní
závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle §
21a, amá o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.
---------------------------------------------
Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§
33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.
---------------------------------------------
Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a
jednoznačně určit
a) obsah účetních případů alespoň s použitímúčetníchmetod uvedených v § 4 odst. 8,
b) obsah účetních záznamů s použitímnástrojů uvedených v § 4 odst. 10,
c) vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy v případech

uvedených v § 33 odst. 5.
---------------------------------------------
Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní
jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracovánímpodle § 31, § 32 a § 33 odst. 3
a 7 po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonemuloženy.
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České účetní standardy
002 Otevírání a uzavírání účetních knih

METODICKÝ

Pěva Čouková
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(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.

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), 
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(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.

Otevírání 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), 
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Uzavírání účetních knih
(§ 17 zákona o účetnictví)

Převod konečných stavů nákladů a výnosů

T 6 výnosyT 5 náklady

710 – Účet zisků a 
ztrát
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Uzavírání účetních knih
(§ 17 zákona o účetnictví)

Převod konečných stavů rozvahových účtů

Účet 702 – Konečný 
účet rozvažný

Účet 710 – Účet zisků 
a ztrát

Aktivní rozvahové účty

Pasivní rozvahové účty

při ztrátě

při zisku
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Otevírání účetních knih
(§ 17 zákona o účetnictví)

Převod konečných (počátečních) stavů na rozvahové účty

Účet 701 – Počáteční 
účet rozvažný

Aktivní rozvahové účty

Účet 431
– Účet zisků a ztrát

Pasivní rozvahové účty

při ztrátě

při zisku
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003  Odložená daň

u Vykazování
v Vymezení
w Oceňování ×
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence ×
{ Podrozvahová evidence ×
| Zveřejňování
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u Vykazování Odložená daň
Vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1 Pohledávky  z obchodních vztahů 311A, 391
C.II.1.2 Pohledávky – ovládaná nebo     

ovládající  osoba  
351A 391

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 352A 391
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 481
C.II.1.5. Pohledávky ostatní

C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 354A, 355A, 
358A

391

C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy

314A, 335A 391

C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 388A 391

C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 371A, 373A, 
374A, 375A, 
376A, 378A

391
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u Vykazování Odložená daň 
Vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.I. Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1 Vyměnitelné dluhopisy 476

C.I.1.2 Ostatní dluhopisy 473

C.I.2 Závazky k úvěrovým institucím 461

C.I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 475

C.I.4 Závazky z obchodních vztahů 321A

C.I.5 Dlouhodobé směnky k úhradě 478

C.I.6 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 471

C.I.7 Závazky – podstatný vliv 472

C.I.8 Odložený daňový závazek 481
C.I.9 Závazky - ostatní

C.I.9.1 Závazky ke společníkům 365A

C.I.9.2 Dohadné účty pasivní 389

C.I.9.3 Jiné závazky 372A, 377A, 474, 479
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n Kdo o odložené dani účtuje?

O odložené dani účtují a vykazují ji:
n účetní jednotky, které tvoří konsolidační 

celek, a
n účetní jednotky, které sestavují účetní 

závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 4 
zákona).

n ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou 
účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

v Vymezení odložené daně
§ 59 odst. 1 vyhlášky Metody odložené daně
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(2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má, za 
podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, účetní jednotka, která je obchodní společností a je 
ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají 
společný vliv podle odstavce 4 (dále jen "konsolidující účetní 
jednotka").

(3) Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky 
má, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je
a) ovládanou osobou, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je 
vykonáván společný vliv podle odstavce 4 (dále jen 
"konsolidovaná účetní jednotka"),

…….

(6) Konsolidační celek tvoří účetní jednotky uvedené v odstavcích 2 
a 3 písm. a), a to za podmínek stanovených § 22a, § 22aa 
prováděcími právními předpisy.

v Konsolidační celek
§ 22 ZÚ Konsolidující jednotka – konsolidovaná jednotka
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004 Rezervy

u Vykazování
v Vymezení
w Oceňování
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence
{ Podrozvahová evidence ×
| Zveřejňování
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u Vykazování - rozvaha
vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

IAS 37

Rezervy jsou závazky s neurčitým časovým určením nebo výší.

B. Rezervy

B.1. Rezerva na důchody a podobné 
závazky

U nás nikdo nemá :-(

B.2. Rezerva na daň z příjmů 453

B.3 Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů

451

B.4 Ostatní rezervy 459

České účetní standardy  |  004 Rezervy  |  2019 4 | 17

u Rezervy
§ 26 odst. 3 ZÚ

Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují rezervy, opravné 
položky a odpisy majetku. 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha 
je 

n jasně definována a 

n u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že 
nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale 

n není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 

K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, 
které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je 
zapotřebí k vypořádání. 
Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. 

Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních 
předpisů. Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty 
majetku; odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.
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u Vykazování nákladové položky 
výkazu zisku a ztráty

§ 27 vyhlášky 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Položka 
"F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období" 
obsahuje náklady související 
§ s tvorbou rezerv a 
§ komplexních nákladů příštích období, o kterých je účtováno na vrub 

příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní 
náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti; 

dále obsahuje i snížení těchto nákladů související se snížením nebo 
zrušením rezerv a komplexních nákladů, o kterém je účtováno ve 
prospěch tohoto příslušného účtu. 
Tato položka může mít i zápornou hodnotu.
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u Vykazování nákladové položky 
výkazu zisku a ztráty

§ 31 vyhlášky 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Položka 

"I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti" 

obsahuje 

n náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu 
účtové skupiny 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti;

n obsahuje i snížení těchto nákladů související se snížením nebo 
zrušením rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, o kterém 
je účtováno ve prospěch tohoto účtu. 

Tato položka může mít i zápornou hodnotu.



Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

005 Opravné položky

1

České účetní standardy
005 Opravné položky

Pěva Čouková

České účetní standardy  |  005 Opravné položky  |  2019 2 | 41

005 Opravné položky

u Vykazování
v Vymezení
w Oceňování
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence
{ Podrozvahová evidence �

| Zveřejňování
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u Vykazování 
- vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

Účet Účetní operace – tvorba opravné položky MD Dal

01x k dlouhodobému nehmotnému majetku 55x(559) 09x(091)

02x
03x

k dlouhodobému hmotnému majetku 55x (559) 09x (092)

041 k nedokončenému nehmotnému majetku 55x (559) 09x (093)

042 k nedokončenému hmotnému majetku 55x (559) 09x (094)

05x k poskytnutým zálohám 55x (559) 09x (095)

06x
k finančnímu majetku, který není oceněn 
reálnou hodnotou

55x (579) 09x (096)

11x k materiálu 55x (559) 19x (191)

121 k nedokončené výrobě 55x (559) 19x (192)

122 k polotovarům vlastní výroby 55x (559) 19x (193)

123 k výrobkům 55x (559) 19x (194)

124 k zvířatům 55x (559) 19x (195)

132 ke zboží 55x (559) 19x (196)

25x
k majetkovým cenným papírům, které 
nejsou oceněny reálnou hodnotou 

57x (579) 29x (291)

3xx k pohledávkám
55x (558)

(559)
39x (391)
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u Vykazování nákladové položky 
výkazu zisku a ztráty

� 24a vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Položka "E. Úpravy hodnot v provozní oblasti" obsahuje úpravy 
zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) 
nebo dočasná (opravné položky).

� 31 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Položka "I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti" obsahuje 
náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti; obsahuje i snížení 
těchto nákladů související se snížením nebo zrušením rezerv a 
opravných položek ve finanční oblasti, o kterém je účtováno ve 
prospěch tohoto účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.



Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

005 Opravné položky

3

České účetní standardy  |  005 Opravné položky  |  2019 5 | 41

v Vymezení                     – ÚČETNĚ 
� 19 odst. 2 ZÚ

(2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní 
závěrce informace podle stavu ke konci 
rozvahového dne; to platí obdobně i pro 
všechny účetní záznamy, které se sestavují k 
rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k 
němuž se sestavuje účetní závěrka.
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(3) Účetní jednotky při oceňování ke konci 
rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly 
dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná 
rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a 
závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení 
účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty 
bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření 
účetního období zisk nebo ztráta.

v Vymezení             – ÚČETNĚ
� 25 odst. 3 ZÚ
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006 Kurzové rozdíly

u Vykazování ×
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| Zveřejňování



Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

006 Kurzové rozdíly

2

České účetní standardy  |  006 Kurzové rozdíly  |  2019 3 | 22

v Vymezení

Správný okamžik účtování

n Okamžik uskutečnění účetního případu vymezuje ČÚS 001, bod 2.4.3.

Vyjmenovaný:
den, ve kterém dojde ke 

n splnění dodávky, 
n splnění peněžitého dluhu, 
n inkasu pohledávky, 
n postoupení pohledávky, 
n vkladu pohledávky, 
n poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku, 
n převzetí dluhu, 
n zjištění manka, schodku, přebytku či škody
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v Vymezení

Obecný:
den, ve kterém dojde k

n pohybu majetku uvnitř účetní jednotky

n dalším skutečnostem vyplývajícím 

n ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů
n ze zvláštních právních předpisů 

n z vnitřních poměrů účetní jednotky, 

které jsou předmětem účetnictví a 

n které v účetní jednotce nastaly , 
n popřípadě účetní jednotka má k dispozici potřebné 

doklady tyto skutečnosti dokumentující.
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Správný přepočet
n Jsou-li majetek a závazky vyčísleny 

v cizí měně, provádí se k tomuto 
dni (k okamžiku uskutečnění 
účetního případu) přepočet
podle § 24 odst. 6 ZÚ.

v Vymezení
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v Vymezení
§ 4 odst. 12 ZÚ

V cizí měně po prvotním zaúčtování dále vedeme:
(pokud je vyjádřeno v cizí měně)

n pohledávky a závazky, 
n podíly na obchodních korporacích, 
n práva z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále 

jen “cenný papír“) a derivátů, 
n ceniny, 
n devizové hodnoty s výjimkou zlata

Pokud majetek a závazky, kterých se týkají, je vyjádřen
v cizí měně vedeme také:
n opravné položky, 
n rezervy a technické rezervy.
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008 Operace s cennými papíry a podíly

� Odpisování, postup účtování

è ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek bod 4.2 a bod 4.3. 

Přesouvá problematiku

n Účtování
- o směnkách
- o změnách reálných hodnot
- o změnách ocenění ekvivalencí
- úroků

a

n pravidla přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů

o tohoto standardu - ČÚS 008 Operace s cennými papíry a podíly
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Vymezení
Cenné papíry § 514 – 544 zákona č. 89/2012 Sb. - NOZ

n kmenový list - § 137 ZOK nové od 1. 1. 2014

n akcie, - § 256 ZOK (§ 155 ObchZ)
n zatímní listy, - § 285 ZOK (§ 176 ObchZ)
n poukázky (na akcie?),  - § 1939 – § 1947 NOZ (§ 204b ObchZ)
n podílové listy, - § 115 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních 

společnostech a investičních fondech 
(účinný od 19. 8. 2013)

n dluhopisy, - zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech zůstává
n vyměnitelné a prioritní dluhopisy - § 286 - § 294 ZOK
n investiční kupóny, - zákon č. 92/1991 Sb. zrušen č. 222/1993 Sb.
n kupóny - § 523 NOZ (§ 12 ZCP)
n opční listy, - § 295 – 297 ZOK (§ 217a ObchZ)
n směnky, - zákon 191/1950 Sb. směnečný a šekový zůstává
n šeky, - zákon 191/1950 Sb. směnečný a šekový zůstává

n náložné listy, - § 2572 – § 2577 NOZ (§ 612 ObchZ)
n skladištní listy - § 2417 NOZ (§ 528 ObchZ)
n a zemědělské skladní listy - zákon č. 307/2000 Sb. o zem.skl.listech zůstává
n ….
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Vymezení
Cenné papíry § 514 – 544 zákona č. 89/2012 Sb. - NOZ

514 NOZ
Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání 
cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

§ 515 NOZ
Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, 
musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným 
papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

§ 518 NOZ - Forma cenného papíru
(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo 

na  jméno.
(2) Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná 

o cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, 
platí, že se jedná o cenný papír na doručitele.



Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

008 Operace s cennými papíry a podíly

3

České účetní standardy  |  008 Operace s cennými papíry a podíly  |  2019 5 | 34

Směnky

Směnky

Směnka = dlužný cenný papír

Směnka = platební prostředek

Směnka = zajišťovací instrument
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Směnka jako dlužný cenný papír
ČÚS 008 bod 2.1.1.

è Dlouhodobé CP

– účtová skupina 06x

dlouhodobý finanční majetek

è Krátkodobé CP

– účtová skupina 25x

krátkodobé cenné papíry a krátkodobý 
finanční majetek
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Vlastní kapitál
(Příloha č. 1 vyhl. č. 500/2002 Sb.)

A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál 411
A.I.2. Vlastní podíly  (-) mínus 252

A.I.3. Změny základního kapitálu 419
A.II. Ážio a kapitálové fondy 

A.II.1. Ážio 412
A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1 Ostatní kapitálové fondy 413
A.II.2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 414
A.II.2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních    

korporací (+/-)
418

A.II.2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 417
A.II.2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací       (+/-) 416

A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 421
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 423,427

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 428

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let 425

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)     
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
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Tento standard řeší některé případy změn 
vlastního kapitálu u obchodních korporací 
a kmenového jmění státních podniků a 
jejich účtování u zúčastněných účetních 
jednotek (tj. například akcionářů, 
společníků obchodní korporace).

Vymezení obsahu standardu
(ČÚS 012 bod 2.)
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Postup účtování
Vznik společnosti z pohledu společnosti

Zahajovací rozvaha

Č. Text Částka v Kč MD Dal

1.
Splacené  nepeněžité vklady 
– např. zásoby v ocenění podle znalce 
jmenovaného soudem

100 000 112 701

2.
Splacené peněžité vklady 
(30 % z peněžitých vkladů )

600 000 221 701

3.
Pohledávka ve výši nesplacených peněžitých 
vkladů 1 400 000 353 701

4. Základní kapitál 2 100 000 701 411

5.
Emisní ážio, vkladové ážio
rezervní fond, 
případně závazek vůči společníkům

X X

412
421
379
365

Zahajovací rozvaha vychází podle Standardu č. 012 bod 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských 
dokumentů – byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.
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Postup účtování
Vznik společnosti z pohledu vkladatele

Účtování u vkladatele vychází podle Standardu č. 012 bod 3.1.1. písmeno b)

Účtování u vkladatele

Č. Text Částka Kč (tis.) MD Dal

1. Úpis akcií (a.s.) případně převzetí vkladu (s.r.o.) podrozvahová 
evidence – – –

2.

Vnesení nepeněžitého vkladu např. zásob
– vklad je oceněn v nově vzniklé společnosti na 
100 000 Kč
– zásoby v zůstatkové (účetní) ceně činí 80 000 Kč;
při vkladu do nově vzniklé společnosti nepřechází ke splacení 
vlastnictví;
splacení = předání zásob správci vkladu

80 000 378 112

3. Vnesení peněžitého vkladu ve výši 100 % 600 000 378 221

4.

Vznik společnosti – přechod vlastnictví k nepeněžitému vkladu 
při vkladu do nově vzniklé společnosti
okamžik účtování je podle standardu č. 012 po výměně 
potvrzení o převzetí vkladu za zatímní listy (akcie)

680 000 06x 367

Případný odvod DPH (podle § 13 odst. 4 písm. f ZDPH)
– 100 000 × 0.1736 (21/121) = 17 360 17 360 06x 343

5. Odúčtování splacených vkladů 680 000 367 378
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Postup účtování
Zvyšování základního kapitálu dalšími vklady (ČÚS 012 bod 3.1.2.)

Období Vkladatel Společnost zvyšující ZK

Upsání
jednotlivých
upisovatelů

není účtováno není účtováno

Splacení, 
vnesení
vkladu

MD DAL MD DAL

378 –Jiné 
pohledávky a 
závazky 

příslušné aktivum 
v účetní zůstatkové 
ceně

příslušné aktivum 
v ocenění podle 
posudku znalce 

379 –Jiné 
pohledávky a 
závazky 
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v Vymezení
w Oceňování
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence
{ Podrozvahová evidence
| Zveřejňování
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u Vykazování
Dlouhodobý nehmotný majetek  - vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha 
č. 1

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Brutto Korekce x 
Ocenění pořizovací cena 
s možností opravné 
položky

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
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Dlouhodobý nehmotný majetek 
- základní podmínky:
n doba použitelnosti delší než jeden

rok a 
n 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.

v Vymezení
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ÚČETNĚ
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v Vymezení
§ 6 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 500/2002 Sb. ZRUŠENO!

Zřizovací výdaje 01x (011)
JSOU

n výdaje vynaložené na založení účetní 
jednotky do okamžiku jejího vzniku, 
zejména:
n soudní a správní poplatky
n výdaje na pracovní cesty
n odměny za zprostředkování a poradenské služby
n nájemné a pachtovné

ÚČETNĚ
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v Vymezení
§ 6 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 500/2002 Sb.   ZRUŠENO!

Zřizovací výdaje 01x (011)
NEJSOU
výdaje

n na pořízení dlouhodobého majetku a zásob

n na reprezentaci

n související s přeměnou obchodní korporace 
nebo družstva

ÚČETNĚ
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3

u Vykazování
vyhl. 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

066 096 x ekvivalence 414

B.III.3 Podíly – podstatný vliv 062 096 x reálná hodnota u CP 
414*)

096

B.III.4 Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 067 096
B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a podíly
063, 065 096

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
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4

Dlouhodobý finanční majetek -

základní podmínka: 

záměr účetní jednotky projevený při pořízení
držet tento majetek déle jak jeden rok

ocenění nerozhoduje

v Vymezení dlouhodobého finančního majetku
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5

v Vymezení dlouhodobého finančního majetku

Obsahové vymezení je v § 8 vyhlášky

Podíl v ovládaných a řízených osobách § 74 - 77 ZOK

Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem § 22 odst. 5 ZÚ

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

ANO dlouhodobé cenné papíry, 
u kterých není znám záměr účetní jednotky v okamžiku pořízení
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6

v 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.
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u Vykazování
vyhl. 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
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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,

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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Položka "C.I.1. Materiál" zejména obsahuje

…

g) hmotné 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,

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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2) 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.

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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Více jak 550 stran jedinečných informací.

PRŮVODCE
ČESKÝMI ÚČETNÍMI STANDARDY
V NÁVAZNOSTI NA DANĚ A ZÁKON
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Vyřešené příklady 
účetnictví - daně - právo

PODNIKATELÉ
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