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Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové,

držíte v ruce moje celoživotní dílo – Účetnictví pro podnikatele - příklady v návaznosti 
na daně a právo. Letos jsem já osobně příklady opravdu hodně dlouho kontrolovala 
a vylepšovala, nejen já... a mohla bych ještě dlouho vymýšlet nové varianty a kombinace. 

Vím, že Vám příklady pomáhají v praxi a mám z toho radost…

Všechny příklady najdete na Účetním Portálu od balíčku GOLD v aktuální verzi, je jich cca 
400. Vyhledávání na Účetním Portálu šetří Váš čas.  A čas jsou peníze…

Pro mne jsou nejzajímavější ty příklady, které mají označení DPH. Propojují svět účetnictví 
a svět daně z přidané hodnoty, což není obvyklé. Proto mne asi tolik zajímají a mám chuť 
je rozšiřovat.

Určitě jsou zajímavé i příklady na přeměny, které nejsou v praxi na denním pořádku, ale 
pokud se s přeměnou potkáte, určitě poslouží.

Zbytek příkladů je klasika, dalo by se říct průřez celým účetnictvím, od opravných položek 
k dlouhodobému majetku a k nákladům…a tam a zpět…

Vím, že Vám tato kniha slouží také jako pomůcka pro zkoušky daňových poradců. Letos 
jsou zkoušky odloženy na srpen. Využijte času navíc a propočítejte více příkladů.

Příklady můžeme propočítávat kdekoliv, stejně jako kdekoliv, kde je internet, můžeme 
sledovat náš Online záznam Daňový specialista 2019. 

Věřím, že Vás 400 příkladů z účetnictví provázaných na daň z příjmů právnických osob, 
daň z přidané hodnoty a právo i letos potěší. 

Život je plný překvapení a různých situací. Důležité je vždy to, jak se k nim postavíme.

Krásné přicházející jaro…

S vděčností

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu
www.pevacoukova.cz

26. 3. 2020

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se…
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Přehled použitých zkratek  
 
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 
ZÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
vyhláška pro podnikatele 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 
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 výnos 
N nedaňový náklad nebo výnos 
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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 

Fondy ze zisku 
- - ostatní rezervní fondy 

Výsledek hospodaření minulých let 
- - nerozdělený zisk a ztráty minulých let 
- - jiný výsledek hospodaření minulých let 

Dlouhodobý finanční majetek  
- podíly v jiných společnostech (akcie) 
- poskytnuté půjčky 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby 
- materiál 
- nedokončená výroba 
- výrobky 
- zboží 

Rezervy 
 
 
 
 

Pohledávky 
 
Dlouhodobé pohledávky (pouze dlouhodobá část) 
- pohledávky za odběrateli 
- poskytnuté zálohy 
- dohadné účty aktivní 
- jiné pohledávky 
 

Závazky  
 
Dlouhodobé závazky (pouze dlouhodobá část) 
- dlouhodobé úvěry  
- dohadné účty pasivní  
 
 
 
 

Krátkodobé pohledávky (pouze krátkodobá část) 
- pohledávky za odběrateli 
- poskytnuté zálohy 
- dohadné účty aktivní 
- jiné pohledávky 
 

Krátkodobé závazky (pouze krátkodobá část) 
- krátkodobé úvěry a půjčky  
- dluhy vůči dodavatelům 
- dluhy vůči zaměstnancům 
- dluhy vůči státu 
- dohadné účty pasivní 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krátkodobý finanční majetek 
- - akcie 

Peníze 
- bankovní účet 
- pokladna (hotovost) 

Časové rozlišení aktiv 
- - náklady příštích období 
- - komplexní náklady příštích období 
- - příjmy příštích období 

 

Časové rozlišení pasiv 
- výdaje příštích období 
- výnosy příštích období 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 
 Ve vykazování 

volba (buď-nebo) 
§ 3 Vyhl. 

č. 500/2002 Sb. 
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Sestavení počáteční rozvahy 
 

Firma ABC má k 1. 1. 2019 tyto počáteční zůstatky na účtech: 

• základní kapitál       1 500 000 Kč 
• software        1 000 000 Kč 
• oprávky k software          300 000 Kč 
• peníze na běžném účtu      2 250 000 Kč 
• akcie nakoupené k dlouhodobému držení    1 000 000 Kč 
• výsledek hospodaření minulých let        200 000 Kč 
• pohledávky za odběrateli z obchodního styku krátkodobé      300 000 Kč 
• dluhy vůči dodavatelům      1 975 000 Kč 
• bankovní úvěr se splatností 5 let     1 150 000 Kč 
• pozemek        1 200 000 Kč. 

Úkol: 

1. Sestavte počáteční rozvahu.  
2. Aktiva rozdělte na dlouhodobá a krátkodobá. 
3. Pasiva rozdělte na vlastní kapitál a cizí zdroje. 
4. Určete kolik je výsledek hospodaření běžného účetního období? (625 tisíc Kč) 

 

 
Řešení: 

Rozvaha podniku ABC k 1. 1. 2019 (v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto 

Dlouhodobá aktiva 3 200 -300 2 900 Vlastní kapitál 2 325 

Software 1 000 -300 700 Základní kapitál 1 500 

Pozemky 1 200   1 200 Výsledek hospodaření 
minulých let 200 

Akcie 1 000   1 000 Výsledek hospodaření 
účetního období 625 

Krátkodobá aktiva 2 550 0 2 550 Cizí zdroje 3 125 

Pohledávky (odběratelé) 300   300 Bankovní úvěr 1 150 

Běžný účet 2 250   2 250 Dodavatelé 1 975 

Aktiva celkem 5 750 -300 5 450 Pasiva celkem 5 450 
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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: 

1. Sestavte počáteční rozvahu.  
2. Aktiva rozdělte na dlouhodobá a krátkodobá. 
3. Pasiva rozdělte na vlastní kapitál a cizí zdroje. 
4. 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 0 300 000 Nerozdělené  
zisky minulých let 100 000 

Běžný účet 250 000 0 250 000 Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 92 500 

Krátkodobá aktiva 692 500 0 692 500 Vlastní kapitál 692 500 

Aktiva celkem 692 500 0 692 500 Pasiva celkem 692 500 

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 16 000 5 500 44 000 

DVD přehrávač 15 1 500 22 500 2 500 37 500 

Celkem x x 142 500 x 236 200 

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 

 

 
 
 
 
 

211 

2. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu 174 000 132 131 

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 

 
 
 

361 800 
75 978 

437 778 

 
 
 
 
 

211 

 
 
 

604 
343 

 

4. 

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

234 000 504 132 

5. Odvod tržby do banky (výdajový PD) 
P.S. Bankovní výpis dosud není k dispozici 400 000 261 211 

6. 

Došlá faktura za zboží od výrobce:  
(10 ks audiosystému po 4 300 Kč) 
Cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

 
 

43 000 
9 030 

52 030 

 
 

131 
343 

 

 
 
 
 

321 
7. Zaplaceno v hotovosti za dopravu zboží (neplátci) 2 000 131 211 

8. Převzetí zboží dodaného výrobcem na prodejnu 45 000 132 131 

9. 

Prodej zboží na fakturu  
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
Prodejní cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena celkem 

 
100 500 
21 105 

121 605 

 
 
 

311 

 
604 
343 

 

10. 
Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
63 000+7 500 

70 500 504 132 

11. Bankovní výpis – příjem peněz do banky 400 000 Kč 400 000 221 261 
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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    13 8 000 104 000 

Nákup +15 9 000 135 000  28 13 x 8000 
15 x 9000 239 000 

Prodej -22 13 x 8000 
 9 x 9000 

 185 000 6 9 000 54 000 

Celkem v ks  15 22 6 

Celkem v pořiz.c.  135 000 185 000 54 000 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 71 400 
 
 

 
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    8 2 000 16 000 

Nákup +8 3 000 24 000  16 8 x 2 000 
8 x 3 000 40 000 

Prodej -10 8 x 2 000 
2 x 3 000 

 22 000 6 3 000 18 000 

Nákup +10 4 500 45 000  16 6 x 3 000 
10 x 4 500 63 000 

Prodej -16 6 x 3 000 
10 x 4 500 

 63 000 0 0 0 

Celkem v ks  18 26 0 

Celkem v pořiz.c.  69 000 85 000 0 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 0 

 
 

 
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    15 1 500 22 500 

Nákup +10 1 500 15 000  25 1 500 37 500 

Prodej -18 18 x 1 500  27 000 7 1 500 10 500 

Prodej -5 5 x 1 500  7 500 2 1 500 3 000 

Celkem v ks  10 23 2 

Celkem v pořiz.c.  15 000 34 500 3 000 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 5 000 
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Základní účtování k příkladu ČÚS 002-002 

     
MD                            131                                    Dal  MD                            343                                    Dal 

 1)                     174 000  2)                     174 000   1)                       36 540  3)                       75 978 

 6)                       43 000  8)                       45 000   6)                         9 030  9)                       21 105 

 7)                         2 000    ∑                         45 570 ∑                          97 013 

 ∑                       219 000 ∑                       219 000    KZ                       51 513 

         

       
     
MD                            211                                    Dal  MD                            604                                    Dal 

PS                     300 000  1)                     210 540     3)                     361 800 

 3)                     437 778  4)                     400 000     9)                     100 500 

   7)                         2 000    ∑                        462 300 

       

∑                        737 778 ∑                        612 540      

KZ                      125 238      
     
MD                           132                                    Dal  MD                            504                                   Dal 

PS                     142 500  4)                      234 000   4)                    234 000   

 2)                     174 000  10)                      70 500   10)                     70 500   

 8)                       45 000    ∑                       304 500   

∑                        361 500 ∑                        304 500      

KZ                        57 000        

       
     
MD                            261                                    Dal  MD                            221                                   Dal 

 5)                     400 000  11)                   400 000   PS                    250 000   

∑                       400 000 ∑                       400 000   11)                   400 000   

     KZ                     650 000   
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 MD                        411                                  Dal            MD                         428                               Dal  

   PS                   400 000    PS                  192 500 

          

          

          

          

        

      

 MD                        321                                 Dal    MD                         311                                Dal    

    6)                     52 030   9)                   121 605   

   KZ                     52 030  KZ                   121 605   
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Rozvaha podniku ABC k 31. 1. 202x (v Kč)  

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto 

Zboží v prodejně 57 000  57 000 Základní kapitál  500 000 

Pokladna 125 238  125 238 Zisky minulých let 192 500 

Běžný účet 650 000  650 000 Hospodářský výsledek 157 800 

Pohledávky 121 605  121 605 Vlastní kapitál 850 300 

Krátkodobá aktiva 953 843  953 843 Závazky 52 030 

    DPH závazek 51 513 

    Cizí zdroje 103 543 

Aktiva celkem 953 843  953 843 Pasiva celkem 953 843 

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

504 304 500 604 462 300 

  Hospodářský výsledek  - Zisk 157 800 
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Sestavení rozvahy  
     – výkaz zisku a ztráty + účtování (průměr) 
 

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 
• zisky minulých let (jeden účet)? 

Úkol: 

1. Sestavte počáteční rozvahu.  
2. Aktiva rozdělte na dlouhodobá a krátkodobá. 
3. Pasiva rozdělte na vlastní kapitál a cizí zdroje. 
 
Řešení: 

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

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto 

Zboží v prodejně 142 500  142 500 Základní kapitál  500 000 

Pokladna 300 000  300 000 Zisky minulých let 192 500 

Běžný účet 250 000  250 000   

Krátkodobá aktiva 692 500   Vlastní kapitál 692 500 

Aktiva celkem 692 500  692 500 Pasiva celkem 692 500 

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

Název zboží Počet 
ks 

Pořizovací 
cena 

Sklad celkem 
pořizovací 

cena 
Prodejní cena Sklad celkem 

prodejní cena 

LCD televizor 13 8 000 104 000 11 900 154 700 

Audiosystém 8 2 000 16 000 5 500 44 000 

DVD přehrávač 15 1 500 22 500 2 500 37 500 

Celkem x x 142 500 x 236 200 
 

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

 Obsah účetního případu 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 

 

 
 
 
 
 

211 

2. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu 174 000 132 131 

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 

 
 
 

361 800 
75 978 

437 778 

 
 
 
 
 

211 

 
 
 

604 
343 

 

4. 

Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(22 ks televizorů, 10 ks audiosystému, 18 ks DVD 
přehrávačů) 
187 785,62+25 000+ 27 000 

239 785,62 504 132 

5. Odvod tržby do banky (výdajový PD) 
P.S. Bankovní výpis dosud není k dispozici 400 000 261 211 

6. 

Došlá faktura za zboží od výrobce:  
(10 ks audiosystému po 4 300 Kč) 
Cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

 
 

43 000 
9 030 

52 030 

 
 

131 
343 

 

 
 
 
 

321 
7. Zaplaceno v hotovosti za dopravu zboží (neplátci) 2 000 131 211 

8. Převzetí zboží dodaného výrobcem na prodejnu 45 000 132 131 

9. 

Prodej zboží na fakturu  
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
Prodejní cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena celkem 

 
100 500 
21 105 

121 605 

 
 
 

311 

 
604 
343 

 

10. 
Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
60 000+7 500 

67 500 504 132 

11.  Bankovní výpis – příjem peněz do banky 400 000 Kč 400 000 221 261 
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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    13 8 000 104 000 

Nákup +15 9 000 135 000  28 8 535,71 239 000 

Prodej - 22 8 535,71  187 785,62 6 8 535,71 51 214,38 

Celkem v ks  15 22 6 

Celkem v pořiz.c.  135 000 187 785,62 51 214,38 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 71 400 
 
 

 
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    8 2 000 16 000 

Nákup +8 3 000 24 000  16 2 500 40 000 

Prodej -10 2 500  25 000 6 2 500 15 000 

Nákup +10 4 500 45 000  16 3 750 60 000 

Prodej -16 3 750  60 000 0 0 0 

Celkem v ks  18 26 0 

Celkem v pořiz.c.  69 000 85 000 0 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 0 
 
 

 
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    15 1 500 22 500 

Nákup +10 1 500 15 000  25 1 500 37 500 

Prodej -18 18 x 1 500  27 000 7 1 500 10 500 

Prodej -5 5 x 1 500  7 500 2 1 500 3 000 

Celkem v ks  10 23 2 

Celkem v pořiz.c.  15 000 34 500 3 000 

Zásoby v prod. c  xxx xxx 5 000 
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Základní účtování k příkladu ČÚS 002-003 

     
MD                            131                                   Dal  MD                            343                                   Dal 

 1)                     174 000  2)                     174 000   1)                       36 540  3)                       75 978 

 6)                       43 000  8)                       45 000   6)                         9 030  9)                       21 105 

 7)                         2 000    ∑                         45 570 ∑                          97 013 

 ∑                       219 000 ∑                       219 000    KZ                       51 513 

         

       

     
MD                            211                                   Dal  MD                            604                                   Dal 

PS                     300 000       3)                     361 800 

 3)                     437 778  1)                     210 540     9)                     100 500 

   4)                     400 000    ∑                        462 300 

   7)                          2 000      

∑                        737 778 ∑                        612 540      

KZ                      125 238      

     
MD                           132                                    Dal  MD                            504                                   Dal 

PS                     142 500  4)                239 785,62   4)                239 785,62   

 2)                     174 000  10)                     67 500   10)                     67 500   

 8)                       45 000    ∑                  307 285,62   

∑                        361 500 ∑                  307 285,62      

KZ                   54 214,38        

       

     
MD                            261                                   Dal  MD                            221                                   Dal 

 5)                     400 000  11)                   400 000   PS                    250 000   

∑                        400 000 ∑                       400 000   11)                   400 000   

     KZ                     650 000   
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 MD                        411                                  Dal            MD                         428                                Dal  

   PS                   400 000    PS                  192 500 

          

          

          

          

        

      

 MD                        321                                 Dal    MD                         311                                Dal    

    6)                     52 030   9)                   121 605   

   KZ                     52 030  KZ                   121 605   
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Rozvaha podniku ABC k 31. 1. 202x (v Kč)  

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto 

Zboží v prodejně 54 214,38  54 214,38 Základní kapitál  500 000 

Pokladna 125 238  125 238 Zisky minulých let 192 500 

Běžný účet 650 000  650 000 Hospodářský výsledek 155 014,38 

Pohledávky 121 605  121 605 Vlastní kapitál 847 514,38 

Krátkodobá aktiva 953 843  953 843 Závazky 52 030 

    DPH závazek 51 513 

    Cizí zdroje 103 543 

Aktiva celkem 951 057,38  951 057,38 Pasiva celkem 951 057,38 

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

504 307 285,62 604 462 300 

  Hospodářský výsledek - Zisk 155 014,38 
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Kategorizace účetní jednotky a povinný audit I 
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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) 

26 800 042 588 
(624) 

7.  Úhrada úroků 5 000 562 221 

8. Nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá 
výstavba 40 000 518 321 

9. Průzkumné a geologické práce 20 000 042 321 

10. Náhrada za omezení vlastnických práv  20 000 042 321 

11. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 200 000 544 321 

12. Záloha na výstavbu 2 000 000 052 221 

13. Faktura za výstavbu 3 500 000 042 321 

14. Započtení zálohy 2 000 000 321 052 

15. Náklady na stavební dozor 15 000 042 321 

16. Poplatek za kolaudaci stavby 2 000 042 321 

17. Poplatek za výpis z katastru nemovitostí po kolaudaci 300 538 211 

18. Zařazení budovy březen 3 763 800 021 042 

19. Měsíční odpis duben 
3 763 800/960=3 921 3 921 551 081 

 
 

 
§ 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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V příkladu jsou započteny „režie“ tzv. přiřaditelné náklady. Ty se obvykle přiřazují určeným klíčem, v příkladu je 
to  konkrétně klíč - 1 Kč režie na 1 Kč mzdových nákladů a sociálních nákladů (521+524) – operace č. 6 v příkladu. 
Od 1. 1. 2016 však režie nejsou u oceňování hmotného majetku povinné a nemusí tedy být do aktivace hmotného 
a nehmotného majetku zahrnuty.  
Účetní jednotka sama vyhodnotí nejlépe ve vnitřní směrnici, zda režie zahrnovat bude nebo nebude. Cílem 
vykázání je věrný a poctivý obraz účetní závěrky. 
 

Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností  
§ 25 odst. 5 písm. d) zákona o účetnictví (novela ZÚ č. 221/2016 Sb.) 

Od 1. 1. 2016 

Vlastními náklady u hmotného majetku k 
romě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností  
přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k 
výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena 
materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou 
činností.  

 

V době změny účetních předpisů byla zpracována tato nová interpretace, která by Vás mohla více inspirovat 
v oceňování nákladů vlastní činnost, přestože se týká zásob. 
 
Interpretace NÚR  
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností 
Zpracovala: Ing. Irena Liškařová, irena.liskarova@cz.ey.com 
17. 10. 2016 
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Dlouhodobý hmotný majetek 
pořízení stroje s dotací  
(Interpretace I-14) 
 
Související příklady 
ČÚS 013-018 - Následné získání dotace na dlouhodobý majetek  
ČÚS 013-019 - Následné získání dotace na dlouhodobý majetek – dotace převyšuje zůstatkovou cenu 
 
Zaúčtujete operace související s pořízením stroje. 
 

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

• Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení 
majetku. 

 

Pořízení stroje s dotací Částka 
v Kč MD Dal 

1.  Pořízení stroje 3 000 000 042 321 

2.  Příslib dotace ze státního rozpočtu na pořízení stroje 
ve výši 600 000 Kč 600 000 7xx 799 

3.  Nezpochybnitelný nárok na dotaci 
ČÚS 017 bod 3.7. 600 000 37x (378) 346 

4. Snížení pořizovací ceny o dotaci 600 000 346 042 

5. Odúčtování podrozvahové evidence 600 000 799 7xx 

ž. Příjem dotace 600 000 221 37x (378) 

7. Zařazení stroje 2 400 000 022 042 

8. Odepisování – první měsíc 
2 400 000/48 = 50 000 50 000 551 082 

 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 
§7 Vyhlášky 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 předpisy12) 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. 

 
§ 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
(6)  Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení 

majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise 
a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem5a)nebo držitelem5b). Za dotaci se považují 
bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů 
ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních 
samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel 
ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního 
právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný 
orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.  

______ 
5a) §2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodovánís povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb. 
5b) 5b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých 
podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. 

 
 
ČÚS 017 Zúčtovací vztahy 
Bod 3.7. Účtová skupina 34 - Zúčtování daní a dotací - Dotace  
 
O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky 
a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací.  
 
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 
34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s 
účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny 



Pořízení hmotného majetku dotace – 2020  ČÚS 013-002 
 

 218 / 594 Pěva Čouková 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do 
ostatních finančních výnosů.  
O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace 
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní 
a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek. 
 

 
 
§ 29 odst. 1 ZDP 
… 
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních 
fondů, regionální rady regionu soudržnosti 124), o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního 
předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů 
a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo 
bydlištěm v zahraničí (dále jen "veřejné zdroje"), poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud 
se tyto prostředky neúčtují podle zvláštního právního předpisu 20) ve prospěch výnosů (příjmů). 
 
124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
Doporučujeme věnovat pozornost vydaným interpretacím, které naleznete na  
www.ucetni-portal.cz/interpretace-nur/ nebo www.nur.cz 
 

Číslo Název Interpretace Autor Schváleno 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí 
nebo vrácení dotace 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 
Ing. František Louša 
Antonín Valder 

4. 2. 2008 

I-22 Dotace v cizí měně 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 
Ing. Jiří Pelák Ph.D. 

19. 9. 2011 

I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý 
majetek 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 11. 11. 2013 

I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý 
majetek 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 11. 11. 2013 
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Účetnictví podle Českých účetních standardů 
v návaznosti na zákon o účetnictví  

a vyhlášku č. 500/2002 Sb. 
 

 
  

Název Českého účetního standardu 
001 Účty a zásady účtování na účtech 
002 Otevírání a uzavírání účetních knih 
003 Odložená daň 
004 Rezervy  
005 Opravné položky 
006 Kurzové rozdíly 
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  
008 Operace s cennými papíry a podíly 
009 Deriváty 
010 (zrušen) 
011 Operace s obchodním závodem 
012 Změny vlastního kapitálu 
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
014 Dlouhodobý finanční majetek  
015 Zásoby 
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
017 Zúčtovací vztahy 
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
019 Náklady a výnosy 
020 Konsolidovaná účetní závěrka 

021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu 
a likvidace 

022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku 
státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích 
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Uspořádání a označování položek  
k výkazu zisku a ztrát – účelové členění 

 
Účetní jednotky  
- obchodní společnosti plný rozsah – malé a mikro nezveřejňují výkaz zisku a ztráty, nepodléhají-li auditu 
Účetní jednotky – ne obchodní společnosti  

- Mikro účetní jednotka nepodléhající auditu  Volba – 
jen písmena a římské číslice + výpočtové 
položky  
(§ 3a/4 vyhlášky) - Malá účetní jednotka nepodléhající auditu  

A – analytický účet 
 

 
Kdo tvoří výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu?  
Podle § 3a odst. 3. Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
(3) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce 
a sestavuje ji 
a) účetní jednotka, která je obchodní společností, a 
b) z ostatních účetních jednotek ta, která je 
    1. velkou účetní jednotkou, 
    2. střední účetní jednotkou, 
    3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo 
    4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 

Označení Text řádku výkazu zisku a ztráty Účet ČÚS 019 
Náklad-výnos 

§ Vyhlášky 
500/2002 Sb. 

I.  Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 601,602, 604, 642A výnos  

    A. 
 

Náklady prodeje (včetně úprav hodnot) 
501A, 502A, 503A, 504A, 511/1, 512/A, 
513A, 518A, 521A, 522A, 523A, 524A, 
525A, 526A, 527A, 528A, , 53xA, 54xA, 
551A, 552A, 554A, 559A, 55xA, 58x 

náklad 
§ 20, § 21, § 22. 
§ 23, § 24, § 26, 

§ 27 

* Hrubý zisk nebo ztráta (I-A) 

    B. 
 

  Odbytové náklady (včetně úprav hodnot) 
501A, 502A, 503A, 504A, 511/1, 512/A, 
513A, 518A, 521A, 522A, 523A, 524A, 
525A, 526A, 527A, 528A, , 53xA, 54xA, 
551A, 552A, 554A, 559A, 55xA, 58x 

náklad 
§ 20, § 21, § 22. 
§ 23, § 24, § 26, 

§ 27 

    C. 
 

Správní náklady (včetně úprav hodnot) 
501A, 502A, 503A, 504A, 511/1, 512/A, 
513A, 518A, 521A, 522A, 523A, 524A, 
525A, 526A, 527A, 528A, , 53xA, 54xA, 
551A, 552A, 554A, 559A, 55xA, 58x 

náklad 
§ 20, § 21, § 22. 
§ 23, § 24, § 26, 

§ 27 

II.  Ostatní provozní výnosy 641, 642A, 643, 644, 646, 648, 64x výnos § 25 

    D. 
 

Ostatní provozní náklady 
541, 543, 544, 545, 546, 54x, 58x 
může zde být kterýkoliv z nákladů, 
který není přiřazen do A., B., C. 

náklad § 28 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)                                   [(I.+II.)-(A.+B.+C.)] 
III.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 
 III.1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 661A výnos § 28a 
 III.2.  Ostatní výnosy z podílů 664A, 665A, 669A výnos § 28a 
    E.  Náklady vynaložené na prodané podíly 561A, 56xA náklad  
IV.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
 

IV.1. 
 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

– ovládaná nebo ovládající osoba 661A výnos § 29 

 IV.2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního   
majetku 664A, 665A, 669A výnos § 29 

    F.   Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 561A, 565A, 566A, 567A, 56xA náklad § 30 

V.  Výnosové úroky a podobné výnosy 
 V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 

ovládající osoba 662A, 665A, 66xA výnos § 32 

 V.2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 662A, 665A, 66xA výnos § 32 

    G.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 574, 579, 57x výnos § 31 

    H.    Nákladové úroky a podobné náklady 
 

H.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba 562A náklad § 32 

 H.2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 562A náklad § 32 
VI.  Ostatní finanční výnosy  66xA výnos § 33 
    I.   Ostatní finanční náklady 56xA náklad § 34 

*  Finanční výsledek hospodaření (+/-)                                   [(III. +IV.+V.+VI.)-(E.+F.+H.+I.)] 
 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        [(I.+II. +III. +IV.+V.+VI.)-(A.+B.+C.+D.+E.+F.+H.+I.)] 
    J.            Daň z příjmů 

 J.1.  Daň z příjmů splatná 591, 595 náklad  
 J.2. Daň z příjmů odložená +/- 592 náklad  
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                              [(I.+II. +III. +IV.+V.+VI.)-(A.+B.+C.+D.+E.+F.+H.+I.+J.)] 

    K.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
+/- 596 náklad § 37 

***  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                               [(I.+II. +III. +IV.+V.+VI.)-(A.+B.+C.+D.+E.+F.+H.+I.+J.+K.)] 
* Čistý obrat za účetní období                                                (I.+II. +III. +IV.+V.+VI.) 
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Účetní závěrka 
– řádná, mimořádná, mezitímní 

 

§ 6 odst. 4 ZÚ 
(4) Účetní jednotky jsou povinny sestavovat účetní závěrku podle § 18 jako řádnou, popřípadě jako mimořádnou nebo 
mezitímní, a kromě toho v případech stanovených podle § 22 až 22b sestavují i konsolidovanou účetní závěrku. 
 
§ 19 ZÚ 
(1) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní 
závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní 
závěrku. Rozvahu jako zahajovací sestavují účetní jednotky v případech uvedených v § 17 odst. 1 s výjimkou k prvnímu 
dni účetního období. 
(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. 
(3) V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního 
období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen "mezitímní účetní závěrka"). V případech sestavování 
mezitímní účetní závěrky účetní jednotky: 
• neuzavírají účetní knihy a  
• provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3;  
• ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí obdobně.  

 
Povinnost použít ustanovení § 25 odst. 3 a ostatní ustanovení týkající se použití účetních metod k rozvahovému dni 
při sestavování mezitímní účetní závěrky se na vybrané účetní jednotky nevztahuje.  
 
Účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) až h), které jsou příjemci prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtů 
územních samosprávných celků a jsou povinny tyto prostředky vypořádat podle zvláštního právního předpisu, a uplatňují 
hospodářský rok podle § 3 odst. 2 a 3, sestavují k 31. prosinci kalendářního roku mezitímní účetní závěrku, při které nepoužijí 
ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a § 24 odst. 6 písm. b). 

Právní předpis – Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Paragraf Obsah Význam 

§ 19 odst. 3 

... Účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) až h), které jsou 
příjemci prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků a jsou povinny tyto prostředky vypořádat podle 
zvláštního právního předpisu,11d) a uplatňují hospodářský rok podle § 3 
odst. 2 a 3, sestavují k 31. prosinci kalendářního roku mezitímní účetní 
závěrku, při které nepoužijí ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a § 24 odst. 6 
písm. b). 
 
11d) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Slouží 
k vypořádání 

se státním 
rozpočtem 

  



  Příloha 4 

 548 / 594 Pěva Čouková 

Zvláštní právní předpis – Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

Paragraf Obsah Význam 

ZÁLOHA NA VÝPLATU PODÍLU NA ZISKU 

§ 40 odst. 2 

Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní 
účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek 
prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být 
vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního 
období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku 
snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do 
rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které 
jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově 
vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit. 

Podmínky 
pro výplatu 

záloh 

VYPOŘÁDACÍ PODÍL 

§ 36 odst. 2 

Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího 
podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního 
kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci. 

Slouží 
k propočtu 

vypořádacího 
podílu 

ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU – S.R.O. 

§ 227 

(1) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu 
z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné 
nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, 
ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není 
oprávněna jejich účel měnit. 

(2) Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě 
mezitímní účetní závěrky. 

Slouží 
k propočtu 
maximální 

výše zvýšení 

§ 231  

(1) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, 
je-li část účetní závěrky, na základě které valná hromada o zvýšení 
rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 

(2) Společnost sestavuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle 
odstavce 1 z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den 
rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu 
z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6 měsíců. 

(3) V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení 
vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky. 

Slouží 
k propočtu 
maximální 

výše zvýšení 

ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU – A.S. 

§ 495 

(1) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu 
z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo 
mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou 
tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel 
měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu 
na základě mezitímní účetní závěrky. 

(2) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi 
výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních 
zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich 
účel měnit. 

Slouží 
k propočtu 
maximální 

výše zvýšení 

§ 497 

(1) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, 
je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení 
rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 

(2) Auditor ověřuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle odstavce 1 
z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo 
více než 6 měsíců. 

(3) V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení 
vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky. 

Slouží 
k propočtu 
maximální 

výše zvýšení 
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Zvláštní právní předpis –  

Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností  a družstev  

Paragraf Obsah Význam 
PROJEKT FÚZE – VÍCE NEŽ 6 MĚSÍCŮ OD ROZHODNÉHO DNE 

§ 11 odst. 2 

Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka se mezitímní účetní závěrka 
sestavuje jen tehdy, byla-li poslední řádná nebo mimořádná účetní 
závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od 
něhož ke dni vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění uplynulo 
více než 6 měsíců. Ode dne, k němuž je sestavena mezitímní účetní závěrka, 
do dne vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka 
nesmí uplynout více než 3 měsíce.  

Kontrolní 
význam pro  
zúčastněné 

§ 11a 

(1) Mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 se nevyžaduje u osob 
zúčastněných na přeměně, jestliže zveřejňují pololetní finanční zprávu 
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a zpřístupňují-li 
ji společníkům nebo členům způsobem stanoveným tímto zákonem pro 
mezitímní účetní závěrku. 

(2) Mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 se rovněž nevyžaduje, jestliže 
k tomu všichni společníci nebo členové všech osob zúčastněných na 
přeměně udělili souhlas. 

 

Kontrolní 
význam pro  
zúčastněné 

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY – DEN ZPRACOVÁNÍ X ROZHODNÝ DEN 

§ 365  

(1) Společnost nebo družstvo je povinno sestavit ke dni, k němuž byl vyhotoven 
projekt změny právní formy, mezitímní účetní závěrku, není-li den 
zpracování změny právní formy rozvahovým dnem.  

(2) Mezitímní, řádná nebo mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni, 
k němuž byl vyhotoven projekt změn právní formy, musí být ověřena 
auditorem, pokud ověření účetní závěrky auditorem vyžaduje zákon 
o auditorech. 

(3) Údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka, nesmí být starší než 6 měsíců 
počítáno ke dni, v němž bude změna právní formy schválena.  

(4) Jestliže je výše vlastního kapitálu v účetní závěrce sestavené ke dni, 
k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, nižší než základní 
kapitál, který má mít společnost nebo družstvo podle projektu změny 
právní formy, není změna právní formy přípustná, ledaže se společníci 
nebo členové v projektu změny právní formy zaváží k příplatkům mimo 
základní kapitál v takové výši, aby ke dni zápisu změny právní formy 
do obchodního rejstříku byl vlastní kapitál stejný nebo vyšší než základní 
kapitál. 

Slouží 
k propočtu 

např. 
podmínky 

podle § 365 
odst. 4 !!! 
VK podle 
závěrky 

> = 
ZK podle 
návrhu 
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Zvláštní právní předpis –  

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.  

Paragraf Obsah Význam 

§ 277 odst. 3 

Jde-li o dlužníka, který vede účetnictví nebo evidenci podle zvláštního právního 
předpisu 13), sestaví insolvenční správce ke dni předcházejícímu dni, kterým 
nastanou účinky prohlášení konkursu, mezitímní účetní závěrku nebo přehled 
o příjmech, výdajích, majetku a závazcích. 
 
13) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Procesní 
úkony 

navazující 
na prohlášen

í konkursu 

§ 330 odst. 5 

 
Ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace, 
sestaví dlužník mezitímní účetní závěrku. 

Rozhodnutí 
o návrhu 

na povolení 
reorganizace 

 

Zvláštní právní předpis –  

Vyhláška č. 190/2017 Sb. k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona  

Paragraf Obsah Význam 

§ 7 odst. 1 

Dlužník sestaví za účelem sestavení výkazu stavu likvidity mezitímní 
účetní závěrku k datu posouzení likvidity nebo k odlišnému datu 
posouzení likvidity, z níž výkaz stavu likvidity vychází. 
 
Poznámka  
Je třeba vyhotovit mezitímní účetní závěrku velmi rychle, protože souží  
k sestavení nového Výkazu stavu likvidity (§ 5 vyhlášky č. 190/2017 Sb.) 
 
§ 131 odst. 2 insolvenčního zákona (182/2006 Sb.) 
(2) Při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem se k výkazu 

stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity pro účely § 3 odst. 3 přihlíží 
pouze, předloží-li dlužník oba dokumenty insolvenčnímu soudu nejpozději 
do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení 
v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu může insolvenční soud na žádost 
dlužníka z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužit. 

 
§ 3 odst. 3 insolvenčního zákona (182/2006 Sb.)  
(3) Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen 

plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných 
peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen 
"mezera krytí") stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího 
právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných 
peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle 
prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v 
období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu 
výše jeho splatných peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo 
výhled vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které 
stanoví prováděcí právní předpis, auditorem, znalcem nebo osobou, která 
se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a 
restrukturalizací a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 
předpisem. 

 
Výkaz stavu likvidity se sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce 
předcházejícího měsíci, v němž bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka 
(dále jen „datum posouzení likvidity“). 

 

Podklad pro 
soud, zda 
vyhlásit 
úpadek 

 
Pomůcky Účetního Portálu k Insolvenčnímu řízení https://www.ucetni-portal.cz/pomucky/  
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Zvláštní právní předpis 

Příloha č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních 
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) – 
vyhláška k zákonu o účetnictví 

Název 
účetního 
záznamu 

Účetní 
jednotka Periodicita Termíny 

Ú
če

tn
í z

áv
ěr

ka
 –

 ro
zv

ah
a,

 v
ýk

az
 z

is
ku

 a
 z

trá
ty

, 
př

ílo
ha

 

obecně 
čtvrtletně  ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 

do 25. dne následujícího měsíce  

ročně  tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20.2. 
následujícího roku, 

zdravotní 
pojišťovny 

čtvrtletně  
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.  
- mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce 
vykazovaného období,  

ročně   tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. 
následujícího roku, 

vybrané 
účetní 

jednotky, 
které 

předávají 
účetní 

záznamy 
podle § 3a 

této vyhlášky 

čtvrtletně   ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
do 30. dne následujícího měsíce,   

ročně  tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. 
následujícího roku.    
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