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ČÚS  701 Účty a zásady účtování na účtech – obce a PO

ČÚS 701
Účty a zásady účtování na účtech – 
obce a PO

1.1  Obecně uznávané zásady uvedené v zákoně 
o účetnictví společné pro všechny účetní jednotky

Zásada § ZÚ Text

1) 
Akruální princip

nezávislost 
jednotlivých 

účetních období
-

Accrual
Basis

Bod 16 úvodního 
ustanovení 
směrnice 

EU2013/34/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.

2)
 Věrný (pravdivý)
a poctivý obraz

-
True and fair view 
Fair presentation

Čl. 4 bod 3
EU2013/34/EU

§ 7 odst. 1-2

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.
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Zásada Zdroj Text

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 eko-
nomickou skutečnost čiobchodní podstatu uskutečněné transakce či 
ujednání.
Položky zachycené ve výsledovce a v rozvaze se zaúčtovávají a vyka-
zují s ohledem na podstatudotčené transakce nebo ujednání;


