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ZZÚÚČČTTOOVVAACCÍÍ  VVZZTTAAHHYY  
 
 
OBSAH: 
 

5. 1   Poskytnuté a přijaté zálohy (vyúčtování ve stejném měsíci) 
5. 2 Poskytnuté a přijaté zálohy (vyúčtování v jiném měsíci) 
5. 3   Zahraniční platební styk (pohledávky a závazky v cizí měně) 
5. 4   Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
5. 5   Pohledávky a závazky ke společníkům 
5. 6   Zúčtování daní a dotací 
5. 7   Souhrnný opakovací příklad na finanční hospodaření  
 
5. 1  POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ ZÁLOHY  
  (vyúčtování ve STEJNÉM měsíci) 
 
Společnost Sejk, s.r.o., je měsíčním plátcem DPH. V listopadu 2017 byly v účetnictví společnosti tyto 
účetní případy:  
 

z/1 Vystavena zálohová faktura na prodej výrobků fy H+H, s.r.o. 145 200 --- 
10.11. Orientační rozpis: bez daně 120 000 Kč, DPH 25 200 Kč  
 Zálohová faktura NENÍ daňovým dokladem.  
 

Z/1 Přijata zálohová faktura na poradenské služby od p. Trojana 60 500 --- 
10.11. Orientační rozpis: bez daně 50 000 Kč, DPH 10 500 Kč  
 Zálohová faktura NENÍ daňovým dokladem.  

Dokl. Popis účetního případu Kč MD D 
 

p/1 Přijata záloha od Ing. Pavla Hendrycha na opravu auta 10 000  
15.11. cena bez daně 8 264  
 DPH 21 % 1 736  
 Pokladní doklad je současně daňovým dokladem.  
Poznámka: Oprava auta byla provedena a vyúčtována v 12/2017. 
 

b/1 Zaplacena záloha p. Trojanovi (úhrada Z/1) 60 500  
20.11. Přijata záloha od společnosti H+H, s.r.o. (úhrada z/1) 145 200  
 
 

f/1 Faktura společnosti H+H, s.r.o., za prodej výrobků  
25.11. cena bez daně 200 000  
 DPH 21 % 42 000  
 zaplacena záloha ze dne 20. 11. 2017 - 145 200  
 zbývá k úhradě 96 800  
 

u/1 
25.11. 

 

Zúčtování přijaté zálohy 145 200  
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F/1 Faktura od p. Trojana za poradenské služby  
27.11. cena bez daně 80 000  
 DPH 21 % 16 800  
 cena s daní 96 800  
 zaplacena záloha ze dne 20. 11. 2017 - 60 500  
 zbývá k úhradě 36 300  
 

u/2 
27.11. 

 

Zúčtování zaplacené zálohy 60 500  

 
b/2 Doplatek faktury p. Trojanovi (F/1) 36 300  

30.11. Částečná úhrada od společnosti H+H, s.r.o. (f/1) 50 000  
 
ÚKOLY: 
 

1.  Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy. 
 

Účetní jednotka ve vnitřním předpise stanovila, že zálohové faktury nebude účtovat. Proto účtujte až  
o zaplacených zálohových platbách.  

 

2. Vypočítejte konečné zůstatky na účtech 3. účtové třídy k 30. 11. 2017 a proveďte jejich 
inventarizaci. 

 
MD           321 Dal  MD          314 Dal MD            343 Dal

    
    
    
    
    
    

 
 
MD          311 Dal  MD            324 Dal MD Dal

    
    
    
    
    

 
 
MD           Dal  MD             Dal MD Dal
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5. 2  POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ ZÁLOHY  
  (vyúčtování v JINÉM měsíci) 
 
Společnost s ručením omezeným VETER, s.r.o., čtvrtletní plátce DPH, má tento předmět činnosti: 
 nákup a prodej zboží 
 opravy veterinární techniky 
Poznámka: Zálohy na nákup zboží = účtová skupina 15, zálohy na poskytnuté služby = účet 314 
 

Označování dokladů: 
F - faktury přijaté 
f - faktury vystavené 
Z - zálohové faktury přijaté 
z - zálohové faktury vystavené 
DD - přijaté daňové doklady na zaplacené zálohy 
dd - vystavené daňové doklady na přijaté zálohy 
b - bankovní výpisy 
P -  příjmové pokladní doklady 
V - výdajové pokladní doklady 
 
K 1. 9. 2017 byly na účtech mimo jiné tyto zůstatky:  
221 – Bankovní účty 500 000 Kč, 411 – Základní kapitál 500 000 Kč. 
 
V roce 2017 předložila firma tyto doklady: 
 

1. 9. Z/1 Přijatá zálohová faktura na nákup zboží od p. Jana Smolíka 60 500 Kč 
  (cena bez daně 50 000 Kč, DPH 21 % = 10 500 Kč) 
 
2. 9. Z/2 Přijatá zálohová faktura na školení od fy Kredo, s.r.o. 3 630 Kč 
  (cena bez daně 3 000 Kč, DPH 21 % = 630 Kč) 
 
2. 9. z/1 Vystavená zálohová faktura na prodej zboží firmě P+Z, a.s. 48 400 Kč 
  (cena bez daně 40 000 Kč, DPH 21 % = 8 400 Kč) 
 
8. 9. z/2 Vystavená zálohová faktura MVDr. Buchtovi na opravu techniky 9 075 Kč 
  (cena bez daně 7 500 Kč, DPH 21 % = 1 575 Kč) 
 
 

Zálohové faktury NEJSOU daňovými doklady. Zálohová faktura totiž vyjadřuje pouze požadavek na 
provedení platby (zálohy), ale doposud nedošlo ani k přijetí platby, ani k uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD D 
 

P/1 Přijatá záloha na prodej zboží od fy P+Z, a.s. (viz doklad z/1) 48 400  
10. 9. DPH z přijaté platby 8 400  

 základ daně z přijaté platby 40 000  
 

V/1 Zaplacena záloha fy Kredo na seminář "Obsluha PC"  
(viz doklad Z/2) 3 630  

11. 9. DPH ze zaplacené zálohy 630  
 základ daně ze zaplacené zálohy 3 000  
Poznámka: Pokladní doklady P/1 a V/1 jsou zároveň daňovými doklady. 
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b/1 
20. 9. 

Zaplacena záloha p. Smolíkovi na nákup zboží  
(viz doklad Z/1) 60 500  

Přijatá záloha od MVDr. Buchty na opravu techniky  
(viz doklad z/2) 9 075  

 Rekapitulace výpisu:   Počáteční stav        500 000,00  
                                     Ve prospěch                9 075,00  
                                     Na vrub                     60 500,00  
                                     Konečný stav          448 575,00  

 
dd/1 Vyhotoven daňový doklad na přijatou zálohu od MVDr. Buchty (b/1) 
30. 9. cena bez daně 7 500  
 DPH 21 % 1 575  
 
DD/1 Přijat daňový doklad od p. Smolíka na zaplacenou zálohu (b/1)  
30. 9. cena bez daně 50 000  
 DPH 21 % 10 500  
 

F/1 Za nákup zboží od p. Smolíka (10 ks satelitů po 6 000 Kč)  
15.10. cena bez daně  60 000  

 DPH 21 %  12 600  
 cena s daní 72 600  
 zaplacená záloha - cena bez daně - 50 000  
                             - DPH 21 % z přijaté platby - 10 500  
                             - cena s daní - 60 500  
 zbývá k úhradě 12 100  

Poznámka: Daňový doklad při vyúčtování nákupu zboží: základ daně = 10 000 Kč, DPH 21 % = 2 100 Kč 
 

F/2 Za opravu automobilu  
21.10. cena bez daně 25 000  

 DPH 21 % 5 250  
 cena s daní 30 250  

 
F/3 Nákup počítače a tiskárny  

22.10. Počítač      22 000 + DPH 21 %  
 Tiskárna    10 000 + DPH 21 %  

 cena bez daně  32 000  
 DPH 21 % 6 720  
 cena s daní 38 720  

   
F/4 Za seminář „Obsluha počítače“ od fy Kredo, s.r.o.  

22.10. cena bez daně 5 000  
 DPH 21 % 1 050  
 cena s daní 6 050  
 zaplacená záloha (V/1, 11. 9.) -  bez daně - 3 000  
                                                  - DPH z přijaté platby - 630  
                                                  - cena s daní - 3 630  
 zbývá k úhradě 2 420  

Poznámka: Daňový doklad při vyúčtování semináře: základ daně = 2 000 Kč, DPH 21 % = 420 Kč 
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f/1 Faktura za prodej zboží - 10 ks satelitů po 8 000 Kč firmě P+Z, a.s.  
23.10. cena bez daně 80 000  

 DPH 21 % 16 800  
 celkem s daní 96 800  
 zaplacená záloha (P/1, 10. 9.) - cena bez daně - 40 000  
                                                  - DPH 21 % - 8 400  
                                                  - cena s daní - 48 400  
 zbývá k úhradě 48 400  

Poznámka: Daňový doklad při vyúčtování prodeje zboží: základ daně = 40 000 Kč, DPH 21 % = 8 400 Kč 
 

f/2 Faktura za opravu veterinární techniky MVDr. Buchtovi  
28.10. cena bez daně 16 000  

 DPH 21 % 3 360  
 cena s daní 19 360  
 zaplacená záloha (b/1, 20. 9.)    - cena bez daně - 7 500  
                                                     - DPH 21 % - 1 575  
                                                     - cena s daní - 9 075  
 zbývá k úhradě 10 285  

Poznámka: Daňový doklad při vyúčtování opravy: základ daně = 8 500 Kč, DPH 21 % = 1 785 Kč 
 

P/2 Přijata záloha od p. Nováka na opravu veterinární techniky 7 000  
29.10. DPH 21 % 1 215  

 základ daně z přijaté platby 5 785  
Poznámka:  
- pokladní doklad P/2 je zároveň daňovým dokladem 
- tato záloha nebyla do konce roku 2017 vyúčtována, tzn. oprava veterinární techniky nebyla ještě provedena 
 

b/2 Zaplacena F/2 30 250  
30.10. Zaplacena F/3 38 720  

 Doplacena zbývající část f/1 od fy P+Z, a.s. 48 400  
 Rekapitulace výpisu:   Počáteční stav           448 575,00  
                                     Ve prospěch                48 400,00  
                                     Na vrub                       68 970,00  
                                     Konečný stav            428 005,00  

 
ÚKOLY: 
 

1. Zapište faktury do knihy pohledávek i závazků. 
      Poznámka:  Do knihy pohledávek a závazků zapište i zálohové faktury. 
 
 

2.   Zaznamenejte daňové doklady do evidence DPH. 
 
 

3. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy a vypočítejte konečné zůstatky. 
Poznámka:  Zálohové faktury nemusíte účtovat, účtujte až zaplacené zálohové platby. 

 
 

4. Zkontrolujte, zda souhlasí tyto zůstatky na účtech: 
a) 311 a 321 s neuhrazenými fakturami dle knihy závazků a pohledávek 
b) 314 a 324 s nevyúčtovanými zálohami 
c) 343 s evidencí DPH  
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KNIHA ZÁVAZKŮ 
 

Dat. Č. fa Text – firma Částka Záloha Zaplaceno Poznámka Kč / dokl Kč/dokl. 
   

   

   

   

   

   

 
KNIHA POHLEDÁVEK 
 

Dat. Č. fa Text – firma Částka Záloha Zaplaceno Poznámka 
Kč / dokl Kč/dokl. 

   

   

   

   

 
EVIDENCE DPH 
 

Dat. Doklad Text Daň na vstupu Daň na výstupu
Základ daně DPH Základ daně DPH

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Celkem   
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Účtování na účtech hlavní knihy: 
 
1. a 2. účtová třída 
 

MD Dal  MD Dal MD Dal
   
   
   
   
  
  
  MD Dal
   
   
   
   

 
 
3. a 4. účtová třída 
 

MD           321 Dal  MD          314 Dal MD            343 Dal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
MD          311 Dal  MD            324 Dal MD Dal

   
   
   
   
   

 
5. a 6. účtová třída 
 

MD Dal  MD Dal MD Dal
   
   
   
   
   

 
 
MD Dal  MD Dal MD Dal
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5. 3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ 
 
Obchodní společnost A+B, s.r.o., plátce DPH, měla k 1. 1. 2018  na účtech mimo jiné tyto zůstatky: 
 

211  Korunová pokladna 31 300 Kč 
221 Běžný účet 1 059 700 Kč 
311.1 Tuzemští odběratelé  29 000 Kč (v knize pohledávek f/2017016, firma ABC, s.r.o.) 
311.2 Zahraniční odběratelé  265 000 Kč (10 000 EUR po 26,5 Kč, f/2017017, firma LUCKE) 
321.1 Tuzemští dodavatelé  200 000 Kč (v knize závazků F/2017022, firma Novák) 
321.2 Zahraniční dodavatelé  795 000 Kč (30 000 EUR po 26,5 Kč, F/2017021, firma YAMAHA) 
 
Dokl. Popis účetního případu Kč MD D 

  
b/1 Zahraniční odběratel (firma LUCKE) uhradil f/2017017 271 500  

 Úhrada firmě Novák (F/2017022) 200 000  
 

u/1 Kurzový rozdíl k f/2017017 od firmy LUCKE ............  
 

F/1 Za nákup 4 počítačů od fy COMPUTER (Německo) - určeny pro potřeby firmy A+ B 
 cena 1 počítače = 1 600 EUR, kurz 27,40 Kč / 1 EUR  
 Fakturovaná cena = 6 400 EUR ..........  
 Přidanění, sazba DPH 21 % 

 

……..  
 Nárok na odpočet DPH, sazba 21 % 

 

……..  
 

u/2 Počítače zařazeny do obchodního majetku ...........  
 

b/2 Zaplacena F/2017021 firmě YAMAHA 841 500  

 Zaplacena F/1 firmě COMPUTER 179 520  
 

u/3 Kurzový rozdíl - k úhradě F/1 ...........  

u/4 Kurzový rozdíl - k úhradě F/2017021 ..........  
 

F/2 Faktura od švýcarského dodavatele za nákup zboží  
 10 ks satelitů po 290 CHF (kurz 26,0 Kč/1 CHF) ............  

Zboží se účtuje způsobem B. 
 

u/5 Jednotná správní deklarace - clo 8 600  

 Přidanění, sazba DPH 21 % ……  

 Nárok na odpočet DPH, sazba 21 % ……  
 
 

p/1 Zaplaceno clo celnímu úřadu (u/5) …….  
 

f/1 Za prodej zboží – 10 ks satelitů po 12 000 Kč (+ DPH)   
 cena bez daně 120 000  

 DPH 21 % 25 200  

 celkem s daní 145 200  
 P.S. Prodej zboží byl uskutečněn v tuzemsku.   
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b/3 Úhrada faktury od odběratele za prodej zboží (f/1) 145 200  

 Zaplacena faktura zahraničnímu dodavateli (F/2) 78 300  

 Poplatky bance 1 100  

 Připsané úroky 200  
 

u/6 Kurzový rozdíl k F/2    ……..   

 
ÚLOHA 
 

Zaúčtujte jednotlivé účetní případy do DENÍKU. 
 

 



 56

 

5. 4 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI  
A S INSTITUCEMI SZ a ZP 

 
 
5. 4. 1  VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ zaměstnanců a zaúčtování mezd 
 
ALFA, s. r. o., sestavuje zúčtovací a výplatní listinu za měsíc srpen 2017: 
 
František Kučera  
 

Společník firmy, hrubá měsíční mzda 35 000 Kč, podepsal prohlášení k dani. Uplatňuje slevu na dani na 
poplatníka. Dále má nárok na daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti („první“ a „druhé“), které žijí 
s ním ve společné domácnosti. Od firmy má k dispozici osobní automobil s pořizovací cenou 510 000 Kč, 
který může používat i k soukromým účelům. 
Poznámka: 
Za každý měsíc, kdy zaměstnanec má souhlas zaměstnavatele k používání osobního automobilu soukromým 
účelům se zvyšuje základ pro výpočet daně ze mzdy i základ pro výpočet ZP a SP, a to o 1 % z pořizovací ceny 
automobilu.  
Zvýšení základu ZP a SP se týká obou jeho složek – srážky ze mzdy i pojistného podniku.  
 
Karel Slavík  
 

Zaměstnanec, hrubá měsíční mzda 21 000 Kč. Pan Slavík odpracoval 17 dní v měsíci, 4 dny byl nemocen 
(tj. v měsíci bylo 21 pracovních dnů), proto se měsíční mzda za odpracovaný čas musí poměrnou částí 
krátit. Podepsal prohlášení k dani, na základě kterého uplatňuje slevu na dani na poplatníka. Má nárok na 
daňové zvýhodnění na 3 vyživované děti žijící s ním v domácnosti („první“, „druhé“ a „třetí“). Za dobu 
nemoci  přísluší zaměstnanci náhrada za pracovní neschopnost ve výši 560 Kč. 
 
Pavel Stehlík  
 

Hrubá měsíční mzda 12 500 Kč. Podepsal prohlášení k dani – kromě slevy na dani na poplatníka 
uplatňuje slevu na dani z důvodu studia v denním studiu na vysoké škole (donesl potvrzení o studiu). 
 
Věra Straková (dohoda o pracovní činnosti) 
 

Hrubá měsíční mzda 12 000 Kč. Nepodepsala prohlášení k dani. 
 
Ivana Lukšová (dohoda o provedení práce) 
 

Hrubá měsíční mzda je 2 800 Kč. Nepodepsala prohlášení k dani. 
 
Poznámky:  

1) Z dohody o provedení práce při hrubé mzdě do 10 000 Kč se neodvádí   zdravotní a sociální pojištění ani 
za zaměstnance ani za zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, odvádí se 
srážková daň. 

2) V ostatních případech se odvádí záloha na daň.  
 
ÚKOLY: 
 

1. Vypočítejte daň z příjmů zaměstnanců. 

2. Vypočítejte částky k výplatě. 
3. Zaúčtujte předpis mezd.  
4.   Zaúčtujte výplatu mezd a odvody (vše převodem z účtu, výplatní termín 15. 9.). 
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ad 1)  Výpočet daně z příjmů zaměstnanců 
 
 

 Kučera 
 

Slavík 
 

Stehlík 
 

Straková 
 

Lukšová 

Hrubá mzda  

Pojistné podniku (ZP a SP)    

Zvýšení základu daně  

Zdanitelná mzda   

Daň před slevami   

Slevy na dani dle § 35ba *1)  

Daň po slevách dle § 35ba  

Slevy na dani dle § 35c  *2)  

Daň po slevách,  
příp. daňový bonus  

 

 
 
*1) Výše slev na dani dle § 35ba  Roční Měsíční 
 - na poplatníka  24 840 Kč       2 070 Kč 
 - na  studenta          4 020 Kč          335 Kč 
 

*2) Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě  dle § 35c  Roční  Měsíční 
 - na „první“ dítě                                                                                   13 404 Kč       1 117 Kč 
 - na „druhé“ dítě 19 004 Kč 1 617 Kč 
 - na „třetí a každé další“ dítě 24 604 Kč 2 017 Kč 
 
ad 2)  Výpočet částky k výplatě 
 

Jméno  
pracovníka 

Hrubá  
mzda 

Zdravotní 
pojištění  

Sociální 
pojištění 

Daň po 
slevách 

Náhrada  
za PN 

Částka 
k výplatě 

Kučera       

Slavík   

Stehlík   

Straková   

Lukšová   

Celkem   
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ad 3) Zaúčtujte předpis mezd  
 

u/1 Výplatní listina za společníka - srpen 2017   

31.8. Přiznaná hrubá mzda     ……..  
 Sražené zdravotní pojištění ze mzdy společníka    ……..  
 Sražené sociální pojištění ze mzdy společníka    ……..  
 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách)    ……..  
 
 

u/2 Výplatní listina za zaměstnance – srpen 2017   

31.8. Přiznaná hrubá mzda     ……..  
 Sražené zdravotní pojištění ze mzdy zaměstnance    ……..  
 Sražené sociální pojištění ze mzdy zaměstnance    ……..  
 Záloha na daň z příjmů (po slevách)    ……..  
 Srážková daň z příjmů    ……..  
 Náhrada za pracovní neschopnost    ……..  
    

u/3 Předpis pojistného podniku z mezd zaměstnanců a společníka   
31.8. a) zdravotní pojištění    ……..  

 b) sociální pojištění     ……..  
    

b/1 Výplata mezd zaměstnancům    ……..  

15.9. 
 

Výplata mzdy společníkovi    ……..  
 Odvod zdravotního pojištění     ……..  
 Odvod sociálního pojištění    ……..  
 Odvod srážkové daně    ……..  
 Odvod zálohové daně    ……..  
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5. 4. 2  ÚČTOVÁNÍ MEZD 
 
Firma POMA, s.r.o., má dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr a kromě toho firmě příležitostně 
vypomáhají externí pracovníci, a to v rámci dohody o provedení práce. 
 
Údaje o zaměstnancích na hlavní pracovní poměr: 
 
Pan  Jaroslav Čech má nárok na slevu na dani pouze na poplatníka, tj. 2 070 Kč měsíčně. Ze mzdy je mu 
pravidelně sráženo 1 500 Kč (stavební spoření), jiné srážky ze mzdy nemá. 
 

Pan Milan Zon uplatňuje také pouze slevu na dani na poplatníka. Z příjmů ze závislé činnosti je mu 
pravidelně měsíčně sráženo 1 000 Kč (splátka soukromé půjčky). 
 
Mzdy jsou vypláceny: 
 u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr bezhotovostně (tj. převodem na jejich sporožirový účet) 
 u dohod o provedení práce hotově 
 
Údaje o mzdách zaměstnanců: 
 
 

Hlavní pracovní poměr 
 
 

Jméno 
zaměstnance 

Hrubá 
mzda 

Zdravotní  
pojištění 

Sociální  
pojištění 

Základ 
daně 

Záloha  
na daň  

Ostatní 
srážky   K výplatě 

Jaroslav Čech 24 000 1 080 1 560 32 200 2 760 1 500  

Milan Zon 20 000    900 1 300 26 800      1 950   1 000  

Zaměstnanci    X   
Podnik      
 

Poznámka: Sazby pojistného pro rok 2017: 
 zdravotní 4,5 % +  9,0 %  
 sociální 6,5 % + 25,0 %  
 
 
Dohody o provedení práce: 
 
 

Jméno 
zaměstnance 

Hrubá  
Mzda 

Zdravotní 
pojištění 

Sociální  
pojištění Srážková daň  K výplatě 

Petr Mokrý 9 000 X X 1 350 
Libor Šťastný 6 000 X X    900 
Celkem  X X  
 

Poznámka: Pracovníci na DPP nepodepsali ve společnosti POMA, s.r.o., prohlášení k dani. 
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Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal 
 
Na účtech byly mimo jiné tyto počáteční stavy:  
 

221 - Bankovní účty   200 000 Kč 
411 - Základní kapitál  200 000 Kč 
 

u/1 Výplatní listina za zaměstnance - září 2017   
30.9. Hrubá mzda     ……..  
 Sražené zdravotní pojištění (4,5 %)    ……..  
 Sražené sociální pojištění (6,5 %)    ……..  
 Záloha na daň (po slevách)    ……..  
 Srážky z mezd    ……..  
 Předpis pojistného podniku z mezd zaměstnanců   
 Zdravotní pojištění (9,0 %)    ……..  
 Sociální pojištění (25 %)    ……..  
 

u/2 Výplatní listina z dohod o provedení práce - září 2017   
30.9. Přiznané odměny z dohod o provedení práce    ……..  

 Záloha na daň ze závislé činnosti (daň ze mzdy)    ……..  
 

p/1 
15.10. 

 

Výběr peněz z BÚ do pokladny na výplatu odměn z DPP 
 

12 750  

 
p/2 

15.10. 

 

Výplata odměn z dohod o provedení práce 
 

12 750  

 
b/1 Výpis z běžného účtu   

15.10. Odvod zdravotního pojištění (za zaměstnance i podnik)    ……..  
 Odvod pojistného na sociální zab. (za zaměstnance i podnik)    ……..  
 Odvod daně ze mzdy fin. úřadu (z mezd zaměstnanců i z DPP)    ……..  
 Odvod splátky půjčky peněžnímu ústavu    ……..  
 Odvod stavebního spoření peněžnímu ústavu    ……..  
 Převod mezd na osobní účty zaměstnanců    ……..  
 Pokladna (vyúčtování výběru peněz)    ……..  
 
ÚKOLY: 
 

1.  Vypočítejte zdravotní pojištění, sociální pojištění a zálohu na daň ze závislé činnosti  
u jednotlivých příjmů a vypočtené údaje doplňte do tabulky. 

 

2.  Zaúčtujte jednotlivé účetní případy do deníku.  
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5. 4. 3 ROČNÍ  ZÚČTOVÁNÍ  DANĚ 
 
Pan Zdeněk Mikeš pobíral po celé  zdaňovací období (rok 2017) příjem pouze od jednoho zaměstnavatele 
(příjem z pracovně právního vztahu) ve výši 421 250 Kč, ze kterého bylo sraženo na pojistném podle 
příslušných předpisů 46 345 Kč a pojistné podniku za zaměstnance činilo 143 225 Kč. Poplatník podepsal 
u zaměstnavatele prohlášení k dani na toto zdaňovací období a uplatnil slevu na dani na poplatníka.  
Uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti („první“ a „druhé“), které s ním po celý rok žijí ve 
společné domácnosti. 
 

Na zálohách na daň mu zaměstnavatel srazil ve zdaňovacím období r. 2017 celkem 38 600 Kč.  
 

Po skončení roku požádal zaměstnavatele (do 15. února 2018) o provedení ročního zúčtování záloh. 
Příjem manželky nepřekročil hranici stanovenou ZDP (68 000 Kč), proto uplatnil ještě v žádosti o roční 
zúčtování slevu na dani na manželku. K žádosti o roční zúčtování předložil potvrzení transfuzní stanice, 
že v minulém roce dvakrát daroval bezplatně krev (bezpříspěvkové dárcovství krve se pro účely daně 
z příjmů oceňuje částkou 2 000 Kč / 1 odběr). 
 
Postup při výpočtu ročního zúčtování: 
 

Úhrn hrubých příjmů ze závislé činnosti 

Pojistné podniku (34 %) 

Základ daně 

Nezdanitelné části dle § 15 (dary …) 

Základ daně snížený o nezdanitelné části *1) 

Daň ze mzdy před slevami *2) 

Slevy na dani dle § 35ba *3) 

Daň po slevách dle § 35ba 

Slevy na dani dle § 35c *4) 

Daň po slevách 

Na zálohách zaplaceno 

Přeplatek / nedoplatek na dani 
 
*1) Základ daně snížený o nezdanitelné částky se zaokrouhluje na stovky dolů. 
 

*2)  Sazba daně z příjmů pro rok 2017 =  15 %  (§ 16 ZDP) 
 
*3)  Slevy na dani dle §35ba: 
 - na poplatníka 24 840 Kč / rok 
 - na manželku  24 840 Kč / rok 
 
 *4)  Slevy na dani dle § 35c: 
 

 - na „první“  vyživované dítě  13 404 Kč / rok 
 - na „druhé“ vyživované dítě 19 204 Kč / rok 
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5. 5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM 
 
Firma AKROPOLIS, s.r.o., má dva společníky:  
 Milana Kaderku - jednatel společnosti (a zároveň je ve společnosti zaměstnán)  
 Ing.  Zbyška Kluckého - jednatel společnosti 
 

Na účtech byly mimo jiné tyto počáteční zůstatky: 
221 – Běžný účet 500 000 Kč 
411 – Základní kapitál 400 000 Kč 
431 – VH ve schvalovacím řízení (zisk) 100 000 Kč 
 

Ve sledovaném období byly ve firmě mimo jiné tyto účetní případy: 
 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD D 
 

p/1 Zápůjčka od společníka (Ing. Kluckého) do pokladny 100 000  
 Datum půjčení 1. 4. 2017, doba splatnosti  zápůjčky je 6 měsíců, roční úroková sazba = 6 %. 
 

m/1 Výplatní listina za společníka - p. Milana Kaderku  
 Hrubá mzda společníka 14 000  

 Sražené zdravotní pojištění (4,5 %) ..........  
 Sražené sociální pojištění (6,5 %) ..........  
 Daň ze mzdy po slevách 750  
 Srážka ze mzdy (stavební spoření) 1 500  
 Pojistné firmy ze mzdy společníka   
 Zdravotní pojištění (9,0 %) ..........  
 Sociální pojištění (25,0 %) ..........  

 

b/1 Převod mzdy společníkovi M. Kaderkovi na jeho osobní účet ..........  
 Odvod zdravotního pojištění (za společníka  i podnik) ..........  

 Odvod sociálního pojištění (za společníka i podnik) ..........  
 Odvod daně ze mzdy ..........  
 Odvod stavebního spoření peněžnímu ústavu ..........  

 

u/1 Předpis úroku ze zápůjčky za období 1. 4. – 30. 9. 2017 ..........  
    

u/2 Přiznány podíly na zisku společníkům   100 000  
 Srážková daň z přiznaných podílů 15 000  

 

b/2 Odvod srážkové daně z podílů na zisku ..........  
 Vyplaceny podíly na zisku společníkům ..........  

 Splátka zápůjčky  100 000  
 Výplata úroků společníkovi (dle dokladu u/1) ..........  

 

b/3 Pan Kaderka si od společnosti půjčil peníze 200 000  
 Datum půjčení je 1. 12. 2017, doba splatnosti zápůjčky je 3 měsíce, roční úroková sazba je 8 %.
 

u/3 Předpis úroků za období 1. 12. - 31. 12. 2017 ..........  
 Úroky p. Kaderka v daném roce společnosti neuhradil.

 
ÚKOL:   Zaúčtujte jednotlivé účetní případy do deníku. 
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5. 6 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ 
 
Společnost ANONCE, s.r.o., je plátcem DPH - měsíční zdaňovací období. 
 

Počáteční zůstatky k 1. 11. 2017: 
211 - Pokladna 70 000 Kč 
221 - Běžný účet 360 000 Kč 
343 - DPH (závazek) 200 000 Kč 
411 - Základní kapitál 200 000 Kč 
413 - Ostatní kapitálové fondy ......... 
 
V listopadu a prosinci 2017 nastaly tyto účetní případy:     
 

Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal 
 
1. Došlé faktury 
 

F/1 Nákup zboží ve velkoobchodě                             
5.11. cena bez daně 250 000  

 DPH 21 % 52 500  
 cena s daní 302 500  
 Zboží bylo převzato na sklad. Účtuje se způsobem A.   

 
F/2 Inzerce v novinách                                     
7.11. cena bez daně 5 000  

 DPH 21 % 1 050  

 cena s daní 6 050  
 

F/3 Program na vedení účetnictví    
20.11. cena bez daně 62 000  

 DPH 21 % 13 020  

 cena s daní 75 020  
 

F/4 Časopis "Účetnictví"                
21.11. cena bez daně 400  

 DPH 15 % 60  
 cena s daní 460  

 
2. Vystavené faktury 
 

f/1 Poradenské služby                  
15.11. cena bez daně 10 000  

 DPH 21 % 2 100  
 cena s daní 12 100  

 
f/2 Prodej zboží                           

19.11. cena bez daně 400 000  
 DPH 21 % 84 000  
 cena s daní 484 000  
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3. Pokladní doklady 
 

p/1 Tržby za prodej zboží            
20.11. cena s daní 49 000  

 DPH 21 % ..........  
 cena bez daně ..........  

 
p/2 Nákup známek (od DPH osvobozen) 

5 000 
 

22.11. Známky ještě nebyly vydány do spotřeby.  
 

p/3 Nákup kalkulačky (od neplátce DPH) 1 100  
25.11. Kalkulačka zařazena do užívání.  
 

p/4 Nákup odborných publikací    
30.11. cena s daní 600  

 DPH 15 % ..........  
 cena bez daně .........  

 
p/5 Nákup kopírovacího stroje                  

14.12. cena bez daně 80 000  
 DPH 21 % 16 800  
 cena s daní 96 800  

 
4. Bankovní výpisy 
 

b/1 Odvod DPH za 10/2017 200 000  
30.11. Zaplacena záloha na silniční daň na rok 2017 2 000  

 Úhrada faktury od odběratele (f/2) 484 000  
 Zaplacena záloha na daň z příjmů právnických osob na rok 2017 50 000  
 Zaplacena faktura za nákup zboží (F/1) 302 500  

 
b/2 Příjem dotace od Úřadu práce (viz příloha 1) 30 000  

31.12. Odvod DPH finančnímu úřadu za 11/2017 
DPH se  při vypořádání s FÚ zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 

 
.…….. 

 

 
5. Obecné účetní doklady 
 

u/1 
30.11. Úbytek prodaného zboží ze skladu 225 000  

 
u/2 

30.11. Nárok na investiční dotaci (příloha č. 1) 30 000  

 
u/3 

14.12. Čerpání dotace na pořízení kopírovacího stroje 30 000  
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u/4 
14.12. Kopírovací stroj zařazen do majetku firmy  ..........  

 
u/5 

15.12. Nárok na dotaci na mzdu absolventa (příloha č. 2) 4 000  

 
 

u/6 Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2017   
31.12. Hrubá mzda 20 000  

 Sražené zdravotní pojištění 4,5 % 900  
 Sražené sociální pojištění 6,5 % 1 300  
 Daň ze mzdy po slevě na poplatníka 1 950  
    

u/7 Pojistné firmy za zaměstnance   
31.12. Zdravotní pojištění 9,0 % 1 800  

 Sociální pojištění 25,0 % 5 000  
 

u/8 
31.12. Čerpání dotace na mzdu absolventa 4 000  
 

u/9 Povinnost k silniční dani za rok 2017 2 400  

31.12. Zálohy zaplacené v roce 2017 byly 2000 Kč. Doplatek 400 Kč bude uhrazen v lednu 2018. 

 
Příloha č. 1 - Smlouva s úřadem práce o poskytnutí dotace na vytvoření nového pracovního místa 
 

Úřad práce se zavazuje poskytnout dotaci na vytvoření nového pracovního místa, a to ve výši  
30 000 Kč. Dotace musí být použita na nákup výpočetní techniky (kopírovacího stroje). Dotace bude 
poukázána na účet příjemce po obdržení dokladu o nákupu výpočetní techniky. 
Poznámka: Dokladem prokazujícím nákup výpočetní techniky je pokladní doklad p/5. 
 
Příloha č. 2 - Smlouva s Úřadem práce o poskytnutí dotace na absolventské místo 
 

Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli úhradu mzdových nákladů po dobu zabezpečování 
odborné praxe absolventa školy, formou dotace v celkové výši 4 000 Kč měsíčně. Dotace bude 
poskytována nejpozději do 15 dnů po obdržení výkazu odpracovaných dnů absolventa. 
 
Příloha č. 3 - Vnitropodniková směrnice 
 

Drobný majetek se dle rozhodnutí účetní jednotky účtuje přímo do nákladů (v okamžiku výdeje do 
užívání). 
 
ÚKOLY: 
 

1.  Zaúčtujte jednotlivé účetní případy do deníku.  
 

2.  Vyhotovte záznamní evidenci DPH za listopad a vyčíslete daňovou povinnost (resp. nadměrný 
odpočet).  

 

3.  Porovnejte zůstatek na účtu 343 DPH s daňovou povinností (resp. nadměrným odpočtem)  
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EVIDENCE DPH za listopad 2017 
 

Nárok na odpočet daně (nákupy)            Snížená sazba            Základní sazba 
základ daně DPH základ daně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM  
 
 

Povinnost přiznat daň (prodeje)              Snížená sazba             Základní sazba 
základ daně DPH základ daně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM  

 
Daňová povinnost (nadměrný odpočet): ……………. 

 
MD                 343                 Dal    
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  5.7  SOUHRNNÝ PŘÍKLAD  
        NA FINANČNÍ ÚČTY A ZÚČTOVACÍ VZTAHY 
 

 
Společnost  CONSULTING, s.r.o., se zabývá poskytováním účetních a daňových poradenských služeb a 
vzděláváním dospělých. Je plátcem DPH – čtvrtletní zdaňovací období. 

Počáteční stavy vybraných účtů k 1. 1. 2017: 
221 - Běžný účet 1 700 000 Kč 
311 - Odběratelé 400 000 Kč 
 (z toho 250 000 Kč za společností GANG, a.s., splatnost byla 10. 1. 2016  
  a 150 000 Kč za společností OPTIMAL, s.r.o.,  splatnost byla 20. 9. 2016) 
341 - Daň z příjmů 27 000 Kč  
 (doplatek daně z příjmů právnických osob za r. 2016, uhrazen v lednu 2017) 
343 - DPH 51 000 Kč  
 (nadměrný odpočet za 4. čtvrtletí 2016, vrácen v únoru 2017) 
345 - Ostatní daně a poplatky 4 000 Kč  
 (doplatek silniční daně za rok 2016, uhrazen v lednu 2017) 
 
 
1. Poskytnuté poradenské služby zákazníkům, úhrada formou přijaté zálohy 

Vzhledem k negativním zkušenostem s odběrateli se společnost CONSULTING,s.r.o., rozhodla vybírat 
od zákazníků zálohy předem.  
Společnost uzavřela smlouvu se zákazníkem p. Náhlovským na účetní poradenství ve 4. čtvrtletí 2017  
na  181 500 Kč (cena bez daně 150 000 Kč + DPH 21 %).  
Po zákazníkovi byla požadována záloha 121 000 Kč, kterou v říjnu 2017 uhradil. Vzhledem k tomu, že 
záloha a vyúčtování bylo v jiném měsíci, byl na přijatou zálohu p. Náhlovskému vystaven daňový doklad 
(základ daně 100 000 Kč + DPH 21 000 Kč)..  
V prosinci 2017 vystavila společnost p. Náhlovskému fakturu na celkovou částku dle smlouvy ve výši 
181 500 Kč, po odečtení zálohy byla částka k úhradě vyčíslena na 60 500 Kč.  
Zákazník tento doplatek uhradil až v roce 2018.  
 
2. Faktury přijaté 
 

2.1 Pořízení budovy 
V listopadu 2017 společnost obdržela fakturu za nákup budovy ve výši 6 000 000 Kč (na straně 
prodávajícího byly dodrženy podmínky pro osvobození od DPH). Fakturovaná částka bude uhrazena 
takto: 
a) z vlastních zdrojů - 15 % z hodnoty nemovitosti, tj. celkem  900 000  Kč (500 000 Kč bylo zaplaceno 

v roce 2017, zbývajících 400 000 Kč bude uhrazeno v roce 2018)  
b) z hypotečního úvěru ve výši 5 100 000 Kč (splatnost úvěru 12 let).  V roce 2017 bylo zaplaceno 

peněžnímu ústavu 22 000 Kč, z toho splátka jistiny činila 6 000 Kč a úroky z úvěru 16 000 Kč. 
PS: Dle vnitropodnikové směrnice účetní jednotky úroky z úvěru nevstupují do ceny budovy. 
 
2.2 Nákup výpočetní techniky 
V prosinci 2017 společnost pořídila od rakouského dodavatele výpočetní techniku do učeben 
(dataprojektor, počítače, interaktivní tabule – každý samostatný předmět byl v ceně do 40 000 Kč a účetní 
jednotka rozhodla, že o nákupu těchto předmětů nebude účtovat jako o dlouhodobém majetku).  
Na tento nákup obdržela fakturu na 10 000 EUR. Denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu 
byl 26 Kč/1 EUR. Kurz ČNB ke dni 31. 12. 2017 byl 26,50 Kč.  
Faktura nebyla do konce účetního období uhrazena. 
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2.3 Za nakoupené služby 
V prosinci 2017 společnost obdržela fakturu za tvorbu studijních textů v angličtině ve výši 200 000 Kč 
(od neplátce). Faktura byla uhrazena z běžného účtu ještě v roce 2017. 
 
3. Zahraniční služební cesta zaměstnanců 

Pan Plaček, který je ve společnosti zaměstnán, byl vyslán na služební cestu do Německa.  
Před odjezdem převzal zálohu 500 EUR v hotovosti. V den určení výše zálohy byl kurz ČNB byl  
26 Kč / EUR.  
Po návratu ze služební cesty předložil pan Plaček vyúčtování – skutečné cestovní náhrady (ubytování 
v hotelu, letenky, zahraniční stravné) činily 550 EUR.  
Doplatek byl proveden v české měně. Pro přepočet doplatku byl použit kurz ČNB platný v den určení 
zálohy). 
 
4.  Pohledávky a závazky vůči státu 

Daň z příjmů právnických osob - povinnost k dani na základě daňového přiznání za rok 2017 byla 
vypočtena ve výši 50 000 Kč, zálohy na daň z příjmů nebyly v průběhu roku placeny. 
Silniční daň - v roce 2017 byla zaplacena záloha na celý rok ve výši 5 000 Kč, povinnost k dani na 
základě daňového přiznání byla vypočtena ve výši 8 500 Kč, tj doplatek daně činí 3 500 Kč) 
Daň z nabytí nemovitých věcí byla stanovena z titulu nákupu budovy, kterou má povinnost hradit 
kupující. Na základě daňového přiznání, které bylo podáno v prosinci 2017, daň činila 240 000 Kč.  
Platba této daně byla provedena v prosinci 2017.  
Poznámka: 
Přiznání k dani z nemovitých věcí bylo podáno až v lednu 2018, neboť se provádí na základě stavu nemovitosti 
k 1. 1. daného roku. Proto společnost o této dani v roce 2017 neúčtovala. 
 
5.  Dotace z evropských fondů 

Společnost požádala o provozní dotaci z evropských sociálních fondů. Smlouva o poskytnutí dotace ve 
výši 1 000 000 Kč byla podepsána v říjnu 2017 a je určena na internacionalizaci výuky, tj. zejména na 
výuku ekonomických předmětů v angličtině. 
V roce 2017 byla na běžný účet společnosti poukázána první splátka dotace ve výši 200 000 Kč (zbývající 
část bude poukázána v dalších letech, neboť projekt, na který byla dotace získána, bude realizován do 
roku 2019).  
Poskytnuté peněžní prostředky byly použity na tvorbu studijních textů v angličtině.  
 
6.  Neuhrazené pohledávky za odběrateli 
Faktura za společností GANG,a.s., nebyla do konce roku 2017 uhrazena, proto účetní jednotka vytvořila 
opravnou položku ve výši 50 %, která je daňově uznatelná.  
Pohledávka za společností OPTIMAL, s.r.o.,  byla odepsána jednorázově do nákladů, neboť dlužník 
zanikl bez právního nástupce. 
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ÚKOLY: 

1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v roce 2017 
 
Dokl. Popis účetního případu Kč MD D 
 

b/1 Doplatek daně z příjmů právnických osob za rok 2016  
(viz počáteční zůstatky) 27 000  

 Doplatek silniční daně za rok 2016 
(viz počáteční zůstatky) 4 000  

 

p/1 Příjem 500 EUR do valutové pokladny výběrem z běžného 
účtu, kurz 26 Kč / EUR  ………  

 

b/2 Vyúčtování výběru 500 EUR do valutové pokladny  
(viz bod p/1) 13 400  

u/1 Kurzový rozdíl  
(viz p/1 a b/2) ………  

 

b/3 Přijetí nadměrného odpočtu DPH za 4. čtvrtletí 2016 
(viz počáteční zůstatky) 51 000  

 

v/1 Zaplacena záloha 500 EUR na služební cestu 
kurz 26 Kč / EUR (viz zadání bod 3) ………  

 

u/2 Vyúčtování zahraniční služební cesty – 550 EUR 
v kurzu 26 Kč / EUR ………  

 

v/2 Doplatek zahraniční služební cesty v Kč 
(viz v/1, u/2) ……  

 

u/3 Právní nárok na dotaci z evropských fondů  
(viz zadání bod 5) 1 000 000  

 

F/1 Nákup výpočetní techniky od rakouského dodavatele  
smluvní cena 10 000 EUR, kurz  26 Kč / EUR (viz bod 2.2) ……..  

 Přidanění – sazba DPH 21 % ……..  

 Nárok na odpočet DPH ……..  
 

b/4 Zaplacena záloha na silniční daň (viz zadání bod 4) 5 000  
 

F/2 Nákup budovy (viz bod 2.1) 6 000 000  
 

b/5 Částečná úhrada faktury za nákup budovy (viz bod 2.1) 500 000  
 
 
 
 
 
 

s/1 Z hypotečního úvěru zaplacena část faktury za budovu 
(viz bod 2.1) 5 100 000  

 

b/6 Splátka úvěru (výpis z běžného účtu) 6 000  

 Úroky z úvěru 16 000  
 

s/2 Splátka úvěru (výpis z úvěrového účtu) 6 000  
 

u/4 Předpis daně z nabytí nemovitých věcí  
(na základě daňového přiznání) 240 000  
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u/5 Zařazení budovy do obchodního majetku …..  
 

F/3 Za tvorbu studijních textů v angličtině (viz bod 2.3) 200 000  
 

b/7 Přijata záloha na účetní poradenství 121 000  

 Zaplacena daň z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu 240 000  

 Přijata první splátka dotace na běžný účet společnosti 200 000  

 Uhrazena F/3 za tvorbu studijních textů 200 000  
 

u/6 Čerpání dotace za rok 2017  200 000  
 

dd/1 Vystaven daňový doklad na přijatou zálohu:  

 Základ daně 100 000 --- --- 

 DPH 21 % 21 000  
 

f/1 Faktura za účetní poradenství p. Náhlovskému  
 Cena bez daně 150 000  
 DPH 21 % 31 500  
 Cena s daní 181 500  
 Zaplacená záloha (b/1) – základ daně -  100 000  
 DPH 21 % -  21 000  
 Zbývá k úhradě 60 500  
 

u/7 Předpis silniční daně (dle daňového přiznání)  8 500  
 

u/8 Povinnost k dani z příjmů  PO (dle daňového přiznání) 50 000  
 

u/9 Tvorba OP k pohledávce za společností GANG, a.s. 125 000  
 

u/10 Odpis pohledávky za společností OPTIMAL, s.r.o. 150 000  
 

u/11 Kurzový rozdíl k neuhrazené zahraniční faktuře (F/1) 
10 000 EUR;  viz bod 2.2 …..  
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Úkol č. 2:  

Proveďte inventarizaci zůstatků k 31. 12. 2017 na níže uvedených vybraných účtech třetí a čtvrté 
účtové třídy.   

Na jednom účtu je úmyslně uveden chybný zůstatek – najděte tuto chybu. 

 
311 Odběratelé - zůstatek  60 500 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
321 Dodavatelé – zůstatek 665 000 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
341 Daň z příjmů – zůstatek 50 000 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
343 Daň z přidané hodnoty – zůstatek 31 500 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
345 Ostatní daně a poplatky – zůstatek 243 500 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
378 Ostatní pohledávky – zůstatek 800 000 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
391 Tvorba a zúčtování opravných položek – zůstatek 125 000 Kč 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
461 Bankovní úvěry – zůstatek 5 094 000 Kč  
 

……………………………………………………………………………………………….. 
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA 
Případová studie na vklady do společnosti a půjčky do společnosti 

 
Radim jako společník chce poskytnout své soukromé peněžní prostředky společnosti Jazyková škola, 
s.r.o., která by je potom použila na vybavení nové jazykové učebny. V souvislosti s tím potřebuje 
poradit, jakým způsobem lze peníze převést ve prospěch společnosti. 
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Jazyková škola po prvním roce činnosti sestavila tuto rozvahu: 
AKTIVA Kč PASIVA Kč 
Dlouhodobý majetek 80 000,- Vlastní kapitál   - 20 000,- 

Hmotné movité věci 80 000,- Základní kapitál    200 000,- 

  Výsledek hospodaření  
(zisk +, ztráta -) - 220 000,- 

Oběžný majetek 70 000,- Cizí zdroje  170 000,- 

Peněžní prostředky   45 000,- Závazky vůči dodavatelům 170 000,- 

Pohledávka za společníkem  25 000,-   

CELKEM 150 000,- CELKEM 150 000,- 
 
V následujícím roce společník Radim chtěl ze svých soukromých peněžních prostředků zvýšit finanční 
prostředky společnosti.  Na běžný účet společnosti poslal 175 000 Kč, z toho 25 000 Kč bylo použito na 
vrácení dříve přijaté půjčky od společnosti a zbývajících 150 000 Kč představuje: 
 
a) VKLAD společníka do společnosti - zvyšuje se vlastní kapitál společnosti  

 
 

AKTIVA Kč PASIVA Kč 
Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál  

Hmotné movité věci  Základní kapitál  

  Ostatní kapitálové fondy  
(vklad společníka)  

Oběžný majetek  Výsledek hospodaření  
(zisk +, ztráta -)  

Peněžní prostředky  Cizí zdroje   

Pohledávka za společníkem  Závazky vůči dodavatelům  

CELKEM  CELKEM  
 
b) PŮJČKU společníka do společnosti (doba splatnosti 2 roky) – vlastní kapitál se nemění, zvyšují se 
závazky společnosti  

 

AKTIVA Kč PASIVA Kč 
Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál  

Hmotné movité věci  411 – Základní kapitál  

  Výsledek hospodaření  
(zisk +, ztráta -)  

Oběžný majetek  Cizí zdroje   

Peněžní prostředky  Závazky vůči dodavatelům  

Pohledávka za společníkem  Dlouhodobé závazky  
(vůči společníkovi)  

CELKEM  CELKEM  
 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Jak se změnila struktura pasiv společnosti v jednotlivých případech? 
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA 
Případová studie na neuhrazené pohledávky 

 
Společnost vyfakturovala odběrateli za stavební zakázku celkem 5 000 000 Kč. Tyto stavební práce 
podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, proto fakturovaná částka neobsahuje DPH.   
Odběratel do konce účetního období fakturovanou částku neuhradil. 
Na tuto stavební zakázku měla společnost celkové náklady 2 000 000 Kč, z toho materiálové 
1 500 000 Kč, nakoupené služby 150 000 Kč, mzdové náklady 350 000 Kč. 
Varianty řešení: 
     1. Společnost netvořila opravnou položku 
     2. Společnost vytvořila opravnou položku ve výši 50 %, která nesplňuje podmínky ZoR 
     3. S dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, do kterého účetní jednotka přihlásila svoji 

pohledávku, proto dle ZoR vytvořila daňově účinnou opravnou položku ve výši 100 % hodnoty 
pohledávky. 
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 Účetní případy Částka var. 1 
MD      Dal 

var. 2 
MD     Dal 

var. 3 
MD     Dal 

1. Faktura vystavená za stavební práce 5 000 000 Kč       

2. Tvorba nedaňové opravné položky ………….. --- ---   --- ---- 

3. Tvorba daňové opravné položky ………….. --- --- --- ---   

 

Vliv na výsledek hospodaření a základ daně 

 var. 1 var. 2 var.3

Náklady celkem 2 000 000 Kč

Výnosy celkem 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním

Úprava účetního VH na základ daně 

Základ daně 

Daň z příjmů právnických osob  - sazba 19 %

Účetní výsledek hospodaření po zdanění
 
 

K ZAMYŠLENÍ 
V následujícím roce skončilo insolvenční řízení, přičemž účetní jednotce bylo 
oznámeno, že pro nedostatek majetku dlužníka nebude její pohledávka 
uhrazena. Zamyslete se nad účetním řešením této nové situace a jeho 
případným vlivem na rozvahu a výsledek hospodaření. 

 
 
 
Poznámka: 
Vliv výše uvedených účetních případů na rozvahu ve všech třech variantách lze nalézt na webu 
interaktivní výuky (moderni-vyuka.svse.cz). 
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