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ÚČTOVÁ 

TŘÍDA PŘEDMĚT KONTROLY KONTRO
LOVAL 

ODSOU
HLASIL 

Účtová 
třída 0 

1) kontrola vazeb (v samostatném xls souboru) 

2) zjištění konkrétních přírůstků a konkrétních úbytků majetku 

3) odsouhlasit, zda fyzicky majetek existuje (fyzická inventura) 

4) kontrola, zda jsou měsíčně účtovány odpisy 

  

Účtová 
třída 1 

1) kontrola vazeb (v samostatném xls souboru) 

2) odsouhlasení zůstatků v hlavní knize na stav z dokladové inventarizace 
(případně fyzické inventarizace) jednotlivých položek skladu, odsouhlasit 
reálnost, ujasnit případné rozdíly 

3) odsouhlasit poskytnuté a přijaté zálohy (účet 151 - 153) v návaznosti na 
případné smlouvy, zkontrolovat, zda zálohy byly zaplaceny, doložit seznamy, 
zkontrolovat, zda se jedná skutečně o zálohu na zásoby 

4) zkontrolovat a vysvětlit zůstatky účtů zboží na cestě (139) a materiál na cestě 
(119) 

5) zkontrolovat metodiku zásob účtovaných přímo do spotřeby, zejména na konci 
účetního období; normy přirozených úbytků 

  

Účtová 
třída 2 

1) odsouhlasit zůstatky účtové skupiny 21 – Peněžní prostředky v pokladně 
(doložit fyzickou kontrolou pokladny) 

2) odsouhlasit zůstatky účtové skupiny 22 – Peněžní prostředky na účtech a 
účtové skupiny 23 – Krátkodobé úvěry (doložit konkrétní výpisy z 
bankovních účtů) 

3) prověřit, zda jsou správně zaúčtovány krátkodobé finanční výpomoci na 
účtovou skupinu 24 (strana Dal) 

4) prověřit zůstatek účtu 261 – Peníze na cestě; ujasnit si případný zůstatek 

  

Účtová 
třída 3 

 

1) prověřit zůstatky účtů 311 a 321 na saldokonta podle jednotlivých odběratelů a 
dodavatelů + ověřit, zda tyto závazky a pohledávky skutečně existují, zda se 
nevyskytují opačné zůstatky, haléřové zůstatky 

2) odsouhlasit poskytnuté a přijaté zálohy a závdavky (účty 314 a 324) 
v návaznosti na případné smlouvy, zkontrolovat, zda zálohy a závdavky byly 
zaplaceny, doložit seznamy, zkontrolovat, zda se nejedná o zálohy a závdavky 
na zásoby (151–153) 

3) prověřit účtování na nákladové účty v návaznosti n a poskytnuté zálohy, 
doporučuji měsíční odhady např. na energie, plyn… 

4) prověřit dlouhodobost záloh, případně rozlišit analyticky; např. účet 314/101 – 
Záloha (dlouhodobá) poskytnutá na CCS 

5) mzdy 

¨ účet 331 – ověřit na výstupy z mezd 
¨ účet 336 – jednotlivé analytiky ověřit na výstupy z mezd a zasílaných 

podkladů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 
¨ účet 342 – ověřit na výstupy z mezd 
¨ účet 366 – ověřit na skutečné závazky vůči společníkům ze závislé činnosti 

(výstupy z mezd) 

6) účet 341 - zkontrolovat výši zaplacených záloh z poslední známé daňové 
povinnosti a povinnosti předchozího zálohovacího období 

7) účet 343 - zkontrolovat, zda zůstatek souhlasí na 

¨ poslední daňovou povinnost, případně nadměrný odpočet předchozího 
měsíce + dodatečná daňová přiznání + neuplatněný nárok, který se 
přesouvá do následujícího období 

  
 
 


