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Účetní závěrka 
podnikatelů za rok 2018

Ing. Jiří Koch 

1. Právní a věcný rámec účetní závěrky

Účetní závěrka pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě pod-
vojného účetnictví, za účetní období započaté 
v roce 2018 je upravena v těchto základních 
účetních normativech:
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále „zákon“ 
nebo „zákon o účetnictví“).

2. 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 sousta-
vě podvojného účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále „vyhláška“).

3. České účetní standardy pro podnikatele 
č. 001 až 023 (dále „ČÚS“).

Poznámka

Aktuální znění zákona o účetnictví, vyhlášky 
a Českých účetních standardů lze nalézt např. 
na internetové adrese Ministerstva financí, 
http://www.mfcr.cz, záložka „Veřejný sek-
tor“, „Účetnictví a účetnictví státu“, „Právní 
rámce“. 

 � Zákon o účetnictví
Definice účetní závěrky je obsažená 

v § 18 odst. 1 zákona. V zákoně jsou uvedeny 
termíny sestavení účetní závěrky v běžných 
případech i v některých případech mimořád-
ných. Zákon v § 20 dále doplňuje další kri-
téria, kdy musí být účetní závěrka ověřena 
auditorem, a v § 21 ukládá také povinnost pro 
auditované účetní jednotky vyhotovení výroční 
zprávy, její strukturu a obsah. Podstatné je vy-
mezení způsobů zveřejňování účetní závěrky 
a výroční zprávy uvedené v § 21a. Dále zákon 
věnuje několik obecných ustanovení konsoli-
dované účetní závěrce v § 22 až 23a.

Řadu změn pro podnikatele přines-
la novela zákona o účetnictví zákonem 
č. 221/2015 Sb. která vstoupila v účinnost 
1. ledna 2016. Implementovala do českých 
účetních předpisů účetní směrnici Evropské-
ho parlamentu (EP) a Rady Evropské unie 
2013/34/EU z 26. června 2013, která sloučila 
a nahradila dosavadní tzv. čtvrtou a sedmou 
směrnici EP a Rady EU. Významnější novelou 
je i zákon č. 462/2016 Sb. s účinností od 1. 
ledna 2017 a č. 183/2017 s účinností od 1. 
července 2017. 
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Aby mohla být účetní závěrka sestavena 
jednotně, stanoví Ministerstvo fi nancí pro 
jednotlivé typy účetních jednotek vyhlášky, 
kterými se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví, včetně jejich příloh, 
a České účetní standardy. 

 � Vyhláška č. 500/2002 Sb.
je určena pro podnikatele a upravuje 

v části druhé a páté:
• rozsah a způsob sestavování účetní zá-

věrky,
• uspořádání, označování a obsahové vy-

mezení položek majetku a jiných aktiv, 
závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

• uspořádání, označování a obsahové vyme-
zení nákladů, výnosů a výsledků hospo-
daření v účetní závěrce,

• uspořádání a obsahové vymezení vysvět-
lujících a doplňujících informací v pří-
loze v účetní závěrce,

• uspořádání a obsahové vymezení přehle-
du o peněžních tocích a přehledu o změ-
nách vlastního kapitálu,

• uspořádání, označování a obsahové vy-
mezení položek konsolidované účetní 
závěrky, metody konsolidace a postup 
zahrnování účetních jednotek do konso-
lidačního celku.

Prováděcí vyhláška k zákonu o účet-
nictví byla s účinností od 1. ledna 2016 no-
velizována vyhláškou č. 250/2015 Sb., a od 
1. ledna 2018 pak vyhláškou č. 441/2017 Sb. 

• České účetní standardy pro podnikatele
jsou vydávány v souladu s ustanovením 

§ 36 zákona o účetnictví. Použití standardů 
účetními jednotkami se tak považuje za plnění 
ustanovení o účetních metodách podle zákona 
o účetnictví. Plné znění a změny standardů 
jsou publikovány ve Finančním zpravodaji Mi-
nisterstva fi nancí ČR, nejsou tedy zákonnou 
normou. Finanční zpravodaj od roku 2016 
vychází výhradně elektronicky (např. www.
mfcr.cz/cs/legislativa).

V ČÚS je stanoven zejména bližší popis 
účetních metod a postupů účtování. Stan-
dardy mají i praktický význam – sjednocují 
pravidla pro vedení účetnictví, takže všechny 
účetní jednotky, odborné články či publikace 
mohou hovořit „stejným jazykem“. Podnika-
telské účetní jednotky se mohou od standardů 
odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý ob-
raz předmětu účetnictví. V případě odchýlení 
se od standardů jsou účetní jednotky povinny 
uvést v příloze účetní závěrky důvody tohoto 
postupu.. 

Objednávejte na tel. čísle: 558731 125-127, 732  705  627 nebo e-mail: abo@i-poradce.cz, www.i-poradce.cz

100 otázek a odpovědí
- účetnictví
– podnikatelům, účetním, manažerům, 

ekonomům, daňovým poradcům, auditorům
– kapitál v obchodní společnosti
– časové rozlišování nákladů a výnosů
– dohadné položky
– rezervy a opravné položky
– cizí měny a kursové rozdíly
– opravy v účetnictví
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• Další ustanovení o účetních závěrkách
obsahují zejména následující právní před-

pisy (ve znění pozdějších předpisů):
– Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích („ZOK“), v ustanovení 
§ 196 ukládá jednateli společnosti s ru-
čením omezeným zajišťovat řádné vedení 
předepsané evidence a účetnictví (tedy 
i sestavení účetní závěrky), v § 435 odst. 4 
je tato povinnost uložena představenstvu 
akciové společnosti, v § 707 představen-
stvu družstva. Zásadní je úprava vymeze-
ná v § 181 pro společnosti s ručením ome-
zeným a § 403 pro akciové společnosti, že 
řádnou účetní závěrku projedná valná 
hromada nejpozději do 6 měsíců od 
posledního dne předcházejícího účet-
ního období. ZOK v dalších ustanoveních 
určuje, kdo účetní závěrku schvaluje. Ve 
všech dalších otázkách se účetnictví řídí 
výhradně účetními předpisy.

– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník („NOZ“), vymezuje povinnost 
sestavit účetní závěrku v některých pří-
padech (např. při přeměnách a změnách 
právní formy, dále při likvidaci), a pod-
mínky, za kterých jsou nadace a ústavy 
povinny mít účetní závěrku ověřenu au-
ditorem.

– Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, do-
plňuje občanský zákoník a zákon o účet-
nictví o další situace týkající se povinnosti 
uzavření účetních knih a sestavení účet-
ní závěrky, popř. její ověření auditorem, 
při přeměnách (zejména v § 11 a 12, v pří-
padě změny právní formy § 365 a 366). 
Přeměnu lze uskutečnit fúzí, rozdělením, 
převodem jmění na společníka nebo změ-
nou právní formy. Hlava XIV zákona ob-
sahuje zvláštní ustanovení o přeshraniční 
fúzi.

– Další termíny pro sestavení účetní zá-
věrky ukládá zákon č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, a to zejména v § 277 

odst. 3, § 302 odst. 4, § 313 odst. 2, § 330 
odst. 5.

– Požadavky na vedení účetnictví ve vy-
mezených případech (např. pokud se 
fyzická nebo právnická osoba účastní 
hospodářské soutěže) ukládá kromě 
právních předpisů v oblasti účetnictví 
i zákon č. 319/2006 Sb., o některých 
opatřeních ke zprůhlednění finančních 
vztahů v oblasti veřejné podpory, který 
v ustanovení § 5 odst. 1 stanoví další poža-
davky na účtový rozvrh a účetní závěrku,

– Úpravy pro veřejné rejstříky obsahuje zá-
kon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejs-
třících právnických a fyzických osob; 
v § 66 písm. c) uvádí, které účetní doku-
menty obsahuje sbírka listin.

• Použití mezinárodních účetních standardů
Účtování a vykazování podle meziná-

rodních účetních standardů upravené prá-
vem Evropské unie, resp. Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví („IFRS“) 
vymezuje § 19a a 23a zákona o účetnictví. 
IFRS povinně používají k účtování a sesta-
vení své individuální účetní závěrky v sou-
časné době pouze účetní jednotky, které jsou 
emitentem cenných papírů přijatých k ob-
chodování na evropském regulovaném trhu 
(kotované společnosti). Přehled emitentů 
cenných papírů vede Česká národní banka. 
Ostatní účetní jednotky, jejichž papíry nejsou 
kotovány, se mohou rozhodnout, zda budou 
svou konsolidovanou účetní závěrku sesta-
vovat podle českých účetních předpisů nebo 
podle IFRS. Tyto nekotované společnosti 
mohou zvolit, zda budou podle IFRS účtovat 
a sestavovat také svou individuální účetní 
závěrku, a to za předpokladu, že je vysoce 
pravděpodobné, že k rozvahovému dni bu-
dou vytvářet konsolidační celek. Stejnou 
možnost mají také konsolidované společ-
nosti, jejichž konsolidující účetní jednotka 
(mateřská společnost) používá pro sestavení 
konsolidované účetní závěrky IFRS, pokud 



4

Účetní zásady a principy

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

je vysoce pravděpodobné, že k rozvahové-
mu dni bude konsolidovaná účetní závěrka 
zahrnuta do jejího konsolidačního celku. 
Rozhodnutí o použití IFRS pro účtování 
a sestavení účetní závěrky v tomto případě 
podléhá schválení nejvyšším orgánem účetní 
jednotky vzhledem k tomu, že přechod na 
jiný účetní systém i účtování podle IFRS je 
složitá a nákladná záležitost. 

V souladu s § 9 odst. 2 zákona o účetnictví 
tyto účetní jednotky použijí metody uvedené 
v IFRS, v ostatním (účetní doklady, účetní 
knihy, inventarizace, výroční zpráva, vymezení 
konsolidačního celku, ale i vedení účetnictví 
v českém jazyce, atd.) postupují podle českých 
právních předpisů v oblasti účetnictví. 

Z mezinárodních účetních standar-
dů nelze zjišťovat základ daně z příjmů. 
Jedná se o ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDP“), 
podle kterého se pro zjištění základu daně se 
vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo 
ztráta), a to vždy bez vlivu mezinárodních 
účetních standardů. Na toto ustanovení na-
vazuje pokyn Ministerstva financí D-295 
zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 1/1 
ze 13. 1. 2006. Ten rámcově stanoví postu-

py při úpravách rozdílností vznikajících 
při účtování jednotlivých účetních případů 
podle mezinárodních účetních standardů 
a českých účetních předpisů. 

Na rozdíl od všeobecně prezentovaného 
názoru, že IFRS poskytují lepší metodic-
kou oporu a kvalitnější informace v účet-
ních výkazech, tomu tak není, neboť většina 
významných rozdílů mezi IFRS a českými 
účetními předpisy má pouze časový cha-
rakter – tedy vstupují do výnosů a nákladů 
v rozdílném čase.

Hlavním důvodem pro prosazování 
IFRS je stále se zvyšující tlak na společnos-
ti, které jsou členy mezinárodních uskupení, 
po jednotném účetním systému, zpracování 
v share service centrech a metodické unifi-
kaci v rámci skupiny. Nežádoucím vedlejším 
efektem je ztráta kontroly společností nad me-
todickými aspekty vedení účetnictví. Vzhle-
dem k tomu, že technická řešení představují 
přesunutí faktického vedení účetnictví do 
zahraniční, dochází i ke ztrátě jejich odborné 
kompetence.

Dále se budeme věnovat výhradně po-
stupům v účetní závěrce pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví a neúčtují ani nesesta-
vují účetní závěrku podle IFRS.

2. Účetní zásady a principy

Za účetní zásady a principy se obecně 
považuje soubor pravidel, které jsou spojené 
s účetnictvím, jako způsobu zachycení eko-
nomické reality formalizovaným a předvída-
telným způsobem. Účetní jednotky se těmito 
zásadami a principy řídí při vedení účetnictví 
a sestavování účetní závěrky. Účetní zásady 
je nezbytné posuzovat ve vzájemných souvis-
lostech jako nedílný celek. Ve stávající právní 
úpravě jsou obecné účetní zásady zapracovány 
do konkrétních ustanovení zákona o účetnictví 
v následujících ustanoveních.

• Zásada účetní jednotky (§ 4 odst. 9, § 1 
odst. 2, § 2)
Tato zásada vychází z předpokladu, že 

skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, 
se vždy vztahují ke konkrétnímu subjektu – 
ekonomickému celku.

• Zásada neomezeného trvání účetní jed-
notky (§ 7 odst. 3)
Účetní jednotka je povinna účetní metody 

způsobem, který vychází z předpokladu, že 
bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti 
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a ž u ní nenastává žádná skutečnost, která by 
ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti 
pokračovat i v dohledné budoucnosti.

• Zásada stálosti metod (§ 7 odst. 4, § 4 
odst. 15)
Metody účtování, metody oceňování, způ-

soby odpisování, obsahové vymezení položek 
účetní závěrky se nesmí v průběhu účetního 
období ani mezi jednotlivými účetními obdo-
bími měnit. Cílem je zajistit věcnou a metodic-
kou srovnatelnost mezi účetním i obdobími.

• Zásada opatrnosti (konzervativnosti) 
(§ 25 odst. 3, § 19 odst. 5 a 6)
Podstatou je oceňovat majetek s ohledem 

na možná rizika a ztráty (nenadhodnocovat 
aktiva a výnosy a nepodhodnocovat pasiva 
a náklady a tím vytvářet fiktivní zisky).

• Zásada nezávislosti účetních období 
(akruální princip) (§ 3 odst. 1)
Náklady a výnosy musí být zaúčtovány 

do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

• Zásada bilanční kontinuity (§ 19 odst. 4)
Z této zásady vyplývá povinnost dodržet 

návaznost konečných a počátečních zůstatků 
rozvahových účtů mezi navazujícími účetními 
obdobími. Výjimku tvoří jen účet 431 – Výsle-
dek hospodaření ve schvalovacím řízení, který 
nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih 
zůstatek.

• Zásada odděleného oceňování jednot-
livých složek aktiv a pasiv (§ 24 až 28)
Zákon vymezuje základní pravidla a způ-

soby oceňování majetku a závazků k okamžiku 
ocenění, tj. k okamžiku uskutečnění účetního 
případu a ke konci rozvahového dne.

• Zásada oceňování historickými cenami 
(§ 25 odst. 1)
Majetek a závazky se oceňují cenami plat-

nými v době jejich pořízení.

• Zásada zákazu vzájemného zúčtování 
(zákaz kompenzace) (§ 7 odst. 6)
Až na výjimky nelze vzájemně zúčtovávat 

aktiva a pasiva, náklady a výnosy.

• Zásada přednosti obsahu nad formou 
(§ 7 odst. 2)
Nejdůležitějším hlediskem pro zaúčtování 

je obsah účetních informací a nikoliv pou-
ze jejich právní forma. Změnou ekonomické 
interpretace však lze účetní závěrkou velmi 
významně manipulovat.

• Zásada správnosti, úplnosti, průkaz-
nosti, srozumitelnosti a významnosti 
(§ , § 19 odst. 7)
Účetnictví a účetní závěrka musí být 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné a úda-
je v účetní závěrce se vykazují na základě jejich 
významnosti.

• Zásada věrného a poctivého zobrazení 
(§ 7 odst. 1)
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnic-

tví, tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho 
základě podávala věrný a poctivý obraz o majetku 
a jiných aktivech, vlastním kapitálu, závazcích 
a jiných pasivech, nákladech a výnosech a tedy 
i o výsledku hospodaření účetní jednotky.

• Princip podvojnosti a souvztažnosti 
(např. § 2 odst. 1, § 3 odst. 1)
Podle principu podvojnosti každá skuteč-

nost, která je předmětem účetnictví, znamená 
změnu vždy na dvou stranách účtů (Má dáti 
a Dal), a to ve stejné částce. Princip souvztaž-
nosti znamená, že se účetní případ zaúčtuje 
právě na těch dvou stranách účtů, které nejvěr-
něji zobrazí danou skutečnost; účty, na které 
je účtováno, spolu mají nějaký logický vztah. 

• Princip dokladovosti a inventarizace 
(§ 6 odst. 1 a 2, § 29 a 30)
Každá účetní operace musí být podložena 

účetním dokladem; účetní doklady potvrzují 
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správnost účetních zápisů. Nezastupitelným 
nástrojem průkaznosti účetnictví je inven-
tarizace, jejímž cílem je zjistit skutečný stav 

veškerého majetku a závazků a ověřit, zda zjiš-
těný skutečný stav odpovídá stavu majetku 
a závazků v účetnictví.

3. Vnitřní předpisy účetní jednotky

Správné a srozumitelné nastavení vnitř-
ních pravidel pro vedení účetnictví má zásadní 
význam nejen pro vnitropodnikové řízení, ale 
i pro dokazování v rámci daňového řízení, resp. 
při správě daní, a pro další povinnosti spojené 
např. s čerpáním prostředků z veřejných rozpo-
čtů. Významnou úlohu hraje účetnictví a jeho 
výstupy též v rámci civilních řízení, exekučních 
a insolvenčních řízení, správních a trestních 
řízení. 

Základní funkcí vnitřního kontrolního 
systému účetní jednotky je, pokud možno 
„ex ante“, zabránit vzniku chyb. Vnitřní 
předpis účetní jednotky musí být především 
jednoznačný, to znamená, že musí být stano-
veno, kdo ho vydává, jakého okruhu pracov-
níků se týká, od kdy je platný, a samotný text 
by neměl vyvolávat pochybnosti o nařízených 
postupech. Úloha každé vnitropodnikové 
směrnice spočívá především v zajištění jed-
notného metodického postupu při sledování 
skutečností, které nastaly v účetní jednotce tak, 
aby bylo zajištěno zachování stejného postupu 
a stejného řešení obdobných situací a v nepo-
slední řadě, aby bylo možno předem odhalit 
nesprávnosti, omyly a zavčas i různé podvody. 

Ve vztahu k zákonu o trestní odpověd-
nosti právnických osob a řízení proti nim 
a jeho novele zákonem č. 183/2016 Sb. by si 
právnické osoby měly uvědomit, že preventivní 
a kontrolní mechanismy implementované ve 
společnosti budou hrát významnou roli v tom, 
zda se právnická osoba bude moci vyvinit 
z trestní odpovědnosti. Přitom nelze spoléhat 
na formální opatření, ale na to, jak jsou v praxi 
dodržována a kontrolována. 

Vlastní rozsah pravidel závisí na struktuře 
účetní jednotky, její velikosti, způsobu řízení 

atd. A pokud jsou vnitropodnikové směrnice 
dodržované v průběhu účetního období, i ná-
vštěva auditora nebo kontroly správce daně 
může probíhat o poznání snáze – řada dota-
zů na metody a způsob účtování je dopředu 
zodpově zena

Zákon o účetnictví výslovně stanoví po-
vinnost účetní jednotky mít vnitřní předpis 
pouze v několika vybraných případech, např. 
v § 14, § 24 odst. 7 a § 33a odst. 10, ČÚS ve 
svých doporučeních tento okruh poněkud roz-
šiřují; z řady ustanovení zákona a vyhlášky tato 
povinnost vyplývá nepřímo. 

V případě zahraničního zřizovatele 
účetní jednotky se zpravidla i většina vnitřních 
zásad řízení účetnictví přizpůsobuje požadav-
kům zřizovatele. Pokud ovšem tyto požadavky 
v oblasti účetnictví nejsou v souladu s tuzem-
skými právními předpisy, musí účetní jednotka 
zajistit dodržování těchto předpisů.

Pro oblasti, které jsou v jiných kapitolách 
podrobně popsány, jsou níže uvedeny pouze 
hlavní zásady.

Komplex vnitřních účetních předpisů 
by měl zahrnovat následující oblasti:

3.1 Základní principy zpracování účetních agend
Tato základní směrnice by měla určovat 

zejména používaný účetní program, projekčně 
programovou dokumentaci, seznam účetních 
knih, typy účetních dokladů (záznamů), roz-
sahy číselných řad, označení skladů, seznam 
používaných symbolů a zkratek, apod. Jedná 
se o jednu z nejdůležitějších písemností, které 
popisují základní informace vztahující se ke 
způsobu nastavení informačního systému 
či účetního softwaru v dané účetní jednotce 
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vzhledem k tomu, že v drtivé většině účetních 
jednotek se účetnictví zpracovává pomocí vý-
početní techniky a příslušného programového 
vybavení. 

• Účetní knihy
musí splňovat minimálně požadavky ulo-

žené § 13 a § 16 zákona o účetnictví. V praxi již 
účetní knihy nejsou zpravidla vedeny samo-
statně v listinné formě, ale jsou vedeny elek-
tronicky v technické formě. Účetní doklady tak 
vstupují do účetního systému prostřednictvím 
jediného zaúčtování účetního případu a při 
vyhotovování účetních zápisů se tak stírá 
rozdíl mezi jednotlivými účetními kniha-
mi. Samozřejmostí je zachování vazby mezi 
analytickými a syntetickými účty, vazby mezi 
měrnými jednotkami a peněžním vyjádřením 
hodnoty účtu a vazby mezi „analytickou evi-
dencí“ a účtem hlavní knihy. Otázka účetních 
knih je tak v podstatě otázkou definování ob-
sahu a formy výsledných výstupních sestav, 
resp. jejich elektronické formy, včetně zajiš-
tění povinnosti uložené účetním jednotkám 
v § 4 odst. 13 zákona vést účetnictví v českém 
jazyce. Určitou výjimkou pro doklady, které 
jsou vyhotoveny v cizím jazyce, je ustanovení 
nepožadující jejich vystavení v českém jazyce, 
pokud splňují podmínku srozumitelnosti po-
dle § 8 odst. 5 zákona; příkladem může být při-
jatá faktura vystavená v angličtině a doložená 
objednávkou či skladovou příjemkou v češtině. 
V praxi se rovněž jedná o srozumitelnost účet-
ního záznamu v kontextu s ostatními účetními 
záznamy. Například u složitějších hospodář-
ských operací, které se skládají z řady účetních 
případů (například barterový obchod), je třeba 
specifikovat jednotlivé účetní záznamy, resp. 
účetní případy (dodávka zboží, postoupení po-
hledávky, úhrada a další) tak, aby bylo možno 
zdokumentovat celou operaci ve vzájemných 
souvislostech a posloupnostech. Často se pro 
tento účel jako identifikátor používá číselník 
obchodních případů jako součást účetního 
zápisu.

Podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona o účet-
nictví je povinné vedení knih podrozvahových 
účtů, které slouží k vedení účetních zápisů, 
které nejsou předmětem zápisů do účetního 
deníku a do hlavní knihy. Obsah podrozvaho-
vých účtů a příklady majetku a závazků, které 
se na nich sledují, jsou uvedeny v bodu 2.3. 
ČÚS č. 001.

Účetní jednotky nesmějí provádět účetní 
zápisy mimo účetní knihy a nesmějí zřizo-
vat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

3.2 Účtový rozvrh, číselníky
Účtový rozvrh, jenž vychází ze směrné 

účtové osnovy, musí obsahovat nejen použí-
vané účtové třídy a skupiny, syntetické účty, 
ale i analytické účty. Příloha č. 4 vyhlášky 
stanovuje závaznou směrnou účtovou osnovu 
na úrovni dvoumístných skupin účtů. Závazné 
členění syntetických účtů pro podnikatele nee-
xistuje. Uspořádání, značení a obsahová náplň 
syntetických účtů v rámci daných účtových 
skupin a další podrobnější členění na analytic-
ké účty rozhoduje účetní jednotka na základě 
svých vlastních potřeb při respektování po-
třeb účetní závěrky a požadavků vyplývajících 
z platných právních předpisů. 

Povinnost vytvářet v rámci syntetických 
účtů analytické účty, které zajišťují členě-
ní syntetických účtů například podle potřeb 
účetní závěrky, požadavků právních předpisů 
a případně dalších potřeb účetní jednotky, je 
uložena ustanovením § 46 odst. 2 vyhlášky. Zá-
kladní kritéria pro vytváření analytických účtů 
jsou uvedena v bodě 2.2. ČÚS č. 001 a v dalších 
standardech řešících účtování jednotlivých slo-
žek majetku a závazků. Vhodně sestaveným 
účtovým rozvrhem může být účetnictví po-
měrně snadno využitelné pro zjištění základu 
daně z příjmů a výpočtu daně i při dodržení 
základních účetních principů. 

Za nástroje pro členění syntetických 
účtů lze považovat i používání číselníků 
nebo jiných symbolů a zkratek (např. číselník 
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středisek, obchodních partnerů, výkonů, úče-
lů, zakázek či obchodních případů). Vhodně 
zvolený slovně popisný název syntetického 
a analytického účtu by měl doplňovat názvy 
účtových skupin směrné účtové osnovy. 

Většina účetních jednotek z praktických 
důvodů používá čísla a názvy syntetických 
účtů, které byly do roku 2002 součástí účtové 
osnovy z Opatření Ministerstva financí č. j. 
281/89759/2001, kterým se stanoví účtová 
osnova a postupy účtování pro podnikatele, 
samozřejmě v aktualizované podobě podle 
změn účetních předpisů. Tato účtová osnova 
obsahovala tříčíselné označení pro účty. Ty 
se ve většině účetních jednotek i v odborné 
literatuře z praktických důvodů stále používají 
a jsou použity i v dalším textu.

Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh 
pro každé účetní období, v průběhu účetního 
období je možno účtový rozvrh doplňovat. Po-
kud nedochází k prvnímu dni účetního období 
ke změně účtového rozvrhu platného v před-
cházejícím období, postupuje účetní jednotka 
podle tohoto rozvrhu i v následujícím období; 
způsob prodloužení platnosti účtového roz-
vrhu by měl být uveden ve vnitřním předpisu 
účetní jednotky. Změny v účtovém rozvrhu 
v průběhu účetního období jsou samozřejmě 
možné, ubírat účet lze ale jen v tom případě, 
když nebyl v účetním období použit.

3.3 Oběh a přezkušování účetních dokladů
Účetní jednotky jsou povinny zachycovat 

veškeré skutečnosti, které jsou předmětem 
účetnictví (účetní případy) účetními doklady 
a účetní případy zaznamenávat v účetních kni-
hách. Účetní doklad vzniká v účetní jednotce, 
která ho vystavuje pro svoji potřebu. Účetní 
jednotka musí zabezpečit, aby nedocházelo ke 
ztrátě účetních dokladů, manipulacím s nimi, 
a aby bylo průběžně zajištěno uložení účetních 
dokladů i jejich archivace.

Z pohledu organizačního je základním 
vnitřním předpisem každé účetní jednotky 
oběh účetních dokladů, byť existence tohoto 

předpisu nevyplývá přímo z právních před-
pisů v oblasti účetnictví. Je zcela logické, že 
pokud účetní pracovník neobdrží relevantní 
podklad pro provedení účetního zápisu, nemá 
o čem účtovat. Účtárna nezaúčtuje skutečnost, 
o které se nedozví, nebo ji zaúčtuje nesprávně, 
pokud se o ní dozví v nesprávné nebo neúplné 
podobě, popř. s větší či menší časovou prodle-
vou až na základě následných indikací – v lep-
ším případě např. neidentifikované položky 
na bankovním výpisu, upomínky k zaplacení 
dluhu, chybějící či přebývající majetek zjištěný 
při inventuře, apod. Je proto důležité zajistit 
předávání všech dokumentů do účtárny v ak-
tuálním čase, a to nejen například faktur nebo 
pokladních dokladů, ale i smluv a jejich dodat-
ků, žalob, rozhodnutí soudu, zápisů z jednání 
orgánů obchodní korporace, reklamačních 
protokolů, ručení a zástav ve prospěch jiných 
osob, dluhů z odvodů a vratek dotací, pohle-
dávek z titulu náhrady škody-újmy, atd. Jenom 
tak může být vytvořen účetní doklad, proveden 
zápis do účetních knih a sestavena úplná účetní 
závěrka. Nedostatečné informační toky mohou 
mít dopady i na daně, pokuty a odvody. 

Bez vyjasnění obsahu transakce a důvo-
du jejího vzniku nelze danou skutečnost 
správně zaúčtovat.

Oběh účetních dokladů musí navazovat 
zejména na organizační řád, strukturu in-
formačního systému organizace a na projekt 
zpracování (vedení) účetnictví. Musí být do 
něj zakomponovány hlavní zásady vedení účet-
nictví účetní jednotky, určení odpovědnosti za 
správnost účetnictví, úplnost a průkaznost. 

Dále musí být stanoveny náležitosti 
účetních dokladů uvedené v § 11 odst. 1 
zákona o účetnictví (bez doplnění těchto ná-
ležitostí není např. faktura, pokladní doklad 
nebo bankovní výpis účetním dokladem), 
povinnosti a odpovědnosti jednotlivých 
pracovníků při jejich vyhotovení, přijímání, 
schvalování, přezkušování, zaúčtování. Mezi 
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nepovinné náležitosti účetních dokladů (zá-
kon je neuvádí) patří například číslo dokladu, 
předkontace, popis účetního případu odpoví-
dající zaúčtování, splatnost, razítka, smluvní 
sankce a další skutečnosti prokazující úplnost 
účetního případu. 

V příloze k oběhu dokladů mohou být for-
my (vzory) jednotlivých dokladů. Současné 
účetní předpisy neupravují používání tiskopisů 
pro jednotlivé druhy účetních dokladů, proto 
je vhodné připomenout další náležitosti v pří-
padě, že účetní doklad je zároveň daňovým 
dokladem; zde je třeba respektovat i ustano-
vení § 26 až 35a zákona o DPH. 

• Účetní doklady tvoří základní informační 
vstupy
do účetního systému a jejich neprůkaznost 

může vést k neprůkaznosti celého účetnictví. 
Pro průkaznost účetnictví má význam zejména 
přezkušování (kontrola) účetních dokladů 
z hlediska formální a věcné správnosti, které 
musí být ve vnitřním předpise jednoznačně 
vymezeno. Věcnou správnost zpravidla ověřují 
účastníci účetního případu (tj. ti, kteří účetní 
případ nařídili nebo schválili). Věcná kontrola 
by měla ověřit:
– správnost údajů uvedených na účetním 

dokladu,

– soulad obsahu dokladu s účetním případem,
– oprávněnost uskutečnění účetního přípa-

du,
– soulad s právními předpisy a vnitropod-

nikovými předpisy,
– oprávněnost osoby k nařízení či schválení 

dané transakce.

Formální kontrola účetních dokladů 
je obvykle prováděna účetním pracovníkem 
a ověřuje:
– úplnost náležitostí na účetním dokladu 

(§ 11 odst. 1 zákona),
– správnost součtů, výpočtu DPH apod.

Pokud skutečnost není doložena účetním 
dokladem, nelze ji považovat za účetní 
případ.

Povinnost účetní jednotky stanovit vnitř-
ním předpisem oprávnění, povinnosti a odpo-
vědnost osob v této účetní jednotce, vztahující 
se k připojování podpisového záznamu nebo 
identifi kačního záznamu, a to takovým způso-
bem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě 
odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetní-
ho záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy 
připojeny, je stanovena v § 33a odst. 10 zákona 
o účetnictví. 

Objednávejte na tel. čísle: 558731 125-127, 732  705  627 nebo e-mail: abo@i-poradce.cz, www.i-poradce.cz

ÚČTOVÁNÍ – zákony a předpisy
– manažerům, podnikatelům, účetním, 

daňovým poradcům, auditorům
– rozšíření možností pro vykazování časového 

rozlišení 
– aktiv a pasiv v rozvaze
– zpřesnění odpisování goodwillu 

a nehmotných výsledků vývoje
– vykazování a zveřejňování informací 

o derivátech
– legislativně-technické úpravy
– změny v Českých účetních standardech pro 

podnikatele
– změna kategorie účetní jednotky při 

přeměně
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Je třeba zdůraznit i popis obsahu účet-
ního případu, který musí být srozumitelný, 
aby mohl být účetní případ správně zaúčto-
ván. Zaúčtování účetního dokladu je vhodné 
doložit záznamem o účtovacím předpisu, tj. 
určení účtů, na kterých bude podle dokladu 
proveden podvojný zápis (v tomto okamžiku 
připojí svůj podpisový záznam osoba odpo-
vědná za zaúčtování).

Významnou součástí interního předpisu 
o oběhu dokladů má být i vymezení všech oka-
mžiků uskutečnění účetních případů (urču-
je se s přesností na dny) týkajících se účetní 
jednotky; tento okamžik může (ale nemusí) 
být totožný s okamžikem vyhotovení dokladu 
podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona. 

Okamžik uskutečnění účetního případu 
je z účetního i daňového hlediska význam-
ným okamžikem, samozřejmě se zvláštním 
zřetelem na přelomu účetních období. Účet-
ní pravidla vymezují tento okamžik pouze na 
některých příkladech (např. ČÚS č. 001 Účty 
a zásady účtování na účtech bod 2.4.3). Lhůty 
vymezené v oběhu účetních dokladů však ne-
mohou být v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 zákona; 
tzn., že nastal-li okamžik uskutečnění účetního 
případu, jsou z hlediska účetnictví irelevantní 
jakékoliv subjektivní lhůty vymezené vnitř-
ním předpisem účetní jednotky pro zaúčtování 
účetních případů.

• Systém označování účetních záznamů,
číselných symbolů a systém ukládání účet-

ních dokladů sice přímo nevyplývá z předpisů 
v oblasti účetnictví, avšak je základem pořád-
ku, bez kterého nelze účetní práce řádně pro-
vádět, a v neposlední řadě slouží pro rychlou 
orientaci auditorů a kontrolních orgánů.

Účetní doklady se řadí chronologicky 
(s určitým věcným tříděním) a označují se 
vnitřním číslováním. Nezbytnou etapou je 
proto třídění účetních dokladů, tzn. vytvo-
ření stejnorodých skupin podle obsahu, např. 
přijaté faktury, vydané faktury, pokladní do-

klady, popř. podrobněji, např. přijaté faktury 
podle druhu měny, podle charakteru poříze-
ní věcí nebo služeb na provozní a investiční, 
provozní dále na nákup surovin, režie atd. 
Roztříděné doklady se očíslují podle stanove-
ných číselných řad a tak získají originální číslo 
dokladu v daném účetním období. Vhodně 
zvolené vnitřní číslování prvotních dokladů 
(mj. souvislou číselnou řadou), i když je zákon 
výslovně nestanoví, je jednou z podmínek pro-
kázání, zda účetní jednotka zaúčtovala v účet-
ním období všechny účetní případy, které měla 
zaúčtovat (úplnost účetnictví), pro vlastní 
pracovní proces v účetnictví, ale i pro archi-
vaci účetních dokladů. Při chybějícím čísle 
dokladu v souvislé číselné řadě je vhodné vložit 
poznámku o příčině absence dokladu (vrácená 
faktura, omyl, atd.), duplicitní číslo dokladu 
zpravidla znamená, že doklad je zaúčtován 
vícekrát, popř. avizuje jinou chybu. 

Nové kontrolní mechanismy v oběhu do-
kladů přinesla elektronická evidence tržeb 
(EET), přestože tato evidence není primárně 
účetní problém a její zavedení nemění žádné 
účetní předpisy nebo postupy. Nezbytná je 
zejména kontrola, zda veškeré doklady, které 
jsou v EET, budou i v účetnictví, apod.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o účet-
nictví je zřejmá povinnost, aby účetní jednotka 
zajistila trvalost účetních záznamů (účetním 
záznamem se stávají veškeré dokumenty, na 
kterých jsou zaznamenány skutečnosti, které 
jsou předmětem účetnictví); z ustanovení § 8 
odst. 6 zákona lze vyvodit, že trvalost účetních 
záznamů je vázána především na dobu jejich 
úschovy vymezenou zákonem o účetnictví, 
resp. v souladu s § 31, § 32 a § 33 odst. 3 a 7.

• Formy účetních záznamů
V souladu s § 33 zákona o účetnictví mo-

hou mít účetní záznamy (vč. účetních dokladů) 
formu:
a) listinnou – účetní záznam provedený na 

analogový nosič rukopisem, psacím stro-
jem, tiskařskými nebo reprografickými 


