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Maturitní otázka 6 a 7. 
6/ Účtová třída 2 - Finanční účty majetkové. Finanční účty, dělení, pokladna, ceniny, inventarizační rozdíly, bankovní účty, 

dokladování peněžních operací (PPD, VPD, VBÚ), účtování přijatých a vydaných plateb, převod hotovosti. Ceniny, dělení, nákup a 

spotřeba. 

 

Finanční účty jsou obsaženy v účtové třídě 2. Tato třída obsahuje jak aktivní, tak pasivní účty. 

Aktivní účty: 

 účt. skupina 21 (pokladna, ceniny) 

 účt. skupina 22 (bankovní účty) 

 účt. skupina 25 (majetkové i dlužné CP s dobou držení do 1 roku) 

Pasivní účty: 

 účt. skupina 23 (krd bankovní úvěry, eskontní úvěry) 

 účt. skupina 24 (dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku) 

Peníze na cestě: používá se při převodech peněžních prostředků, kdy má ÚJ k dispozici pouze jeden doklad ze dvou 

potřebných pro zaúčtování. Jde o převody mezi: 

 pokladnou a BÚ (PPD, VPD, VBÚ) 

 dvěma firemními účty (výpisy obou účtů) 

 běžným a úvěrovým účtem (VBÚ, VÚÚ). 

Př.:1) VPD převod hotovosti na BÚ 261/211 

2) VBÚ převod hotovosti z pokladny   221/261 

 

Pokladna – 211, zde sledujeme pohyb hotových peněz, šeků a poukázek (např. poukázky k odběru zboží) 

Ocenění: nominální hodnotou 

Účetní doklady: VPD, PPD 

Analytická evidence: podle hmotně odpovědných osob, podle jednotlivých měn (korunová a valutová pokladna) 

ÚJ vede účetnictví v Kč. Pro přepočet cizích měn na CZK se používají kurzy vyhlášené ČNB (denní kurz nebo pevný 

kurz). Na konci účetního období se stav valutové poklady musí přepočítat aktuálním kurzem ČNB. Případný kurzový 

rozdíl se zúčtuje jako kurzová ztráta (563/211) nebo kurzový zisk (211/663). 

Ceniny – 213, např. poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, dálniční známky.  

Analytická evidence se vede dle jednotlivých druhů cenin. 

Ocenění: nominální hodnotou. 

1) nákup cenin v hotovosti (dosud nespotřebovány)  213/211 

2) spotřeba poštovních známek   518/213 

3) spotřeba kolků nebo dálničních známek 538/213 

 

1) nákup poštovních známek, ihned spotřebovány  518/211 

2) nákup kolků a dálniční známky, ihned spotřebovány  538/211 

 

1) FP za stravenky (400 ks po 50 Kč/ks) 20 000 Kč 213/321 

2) Předpis části hodnoty stravenek k úhradě zaměstnancům (400 ks po 20 Kč/ks) 8 000 Kč 335/213 

3) Příspěvek zaměstnavatele (400 ks po 30 Kč/ks)  12 000 Kč ---/213 

a) daňově uznatelná část 55 %     11 000 Kč 527/--- 

b) daňově neuznatelná část 45 %    1 000 Kč 528/--- 

4) Úhrada od zaměstnanců v hotovosti    8 000 Kč 211/335 

5) Úhrada faktury z BÚ      20 000 Kč 321/221 

Inventarizační rozdíly 

Při inventarizaci pokladny a cenin může být zjištěn rozdíl mezi skutečným a účetním stavem – schodek nebo přebytek. 

Schodek je předepsán k úhradě pokladníkovi, který má hmotnou zodpovědnost.  

1) Schodek v pokladně , ceninách 569/211, 213 

2) Schodek předepsán pokladníkovi   335/668 

3) Pokladník zaplatil: 

a) srážkou ze mzdy 331/335 

b) v hotovosti  211/335 

c) na běžný účet 221/335 

4) Přebytek v pokladně, v ceninách  211,213/66 

Bankovní účty – 221.  
Analytická evidence podle jednotlivých bankovních účtů a podle jednotlivých devizových účtů (peněžní prostředky na 

BÚ v cizí měně). Účetním dokladem je výpis z běžného účtu. 

Zůstatek na bankovních účtech je většinou aktivní, výjimkou je kontokorentní účet, u něhož je možné čerpat „do mínusu“. 

Bude-li k rozvahovému dni pasivní, vykazuje se na straně pasiv jako krd bankovní úvěr.  
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7/ Účtová třída 2 – Finanční účty závazkové. Úvěrové účty, účtování poskytování a splátek úvěrů, úroky placené a 

přijaté, včetně jejich účtování. Zaúčtování poskytnutí dlouhodobého úvěru. Dokladování bankovních operací. Peníze na 

cestě.  

O úvěrech účtujeme v účtové třídě 2 – pokud se jedná o krd úvěry, o dld úvěrech účtujeme v účtové třídě 4.  

Jedná se o účty rozvahové, pasivní. 

 

Krátkodobé bankovní úvěry – účet 231, tzn. úvěr s dobou splatnosti do 1 roku.  

Eskontní úvěry – 232, tzn. úvěry na eskontované směnky. Banka odkupuje (eskontuje) směnku od majitele před dobou 

její splatnosti. Na oplátku majitel směnky obdrží úvěr v částce nominální hodnoty směnky, snížený o eskontní provizi 

(diskont). V době splatnosti banka předloží směnku k úhradě dlužníkovi, případně ručitelům. Pokud nikdo z nich nesplní, 

obrací se na svého klienta a požaduje splacení úvěru (jen v případě eskontování cizí směnky).  

 

Př. 1) předložení směnky bance k eskontu   313/312 

2) poskytnutí ekontního úvěru v hodnotě směnky: 

a) částka převedená na BÚ     221/232 

b) diskont (úrok)     562/232 

3) oznámení banky o úhradě směnky dlužníkem  232/313 

4) vrácení směnky v případě, že dlužník neproplatí 312/313 

5) úhrada eskontního úvěru    232/221 

 

Poskytnuté prostředky banka připisuje buď na běžný účet, nebo přímo z úvěru proplácí např. dodavatelské faktury.  

Účetním dokladem je výpis z úvěrového účtu.  

Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje na 562 – Úroky.  

 

Peníze na cestě – viz předchozí maturitní otázka.  

 

Účtování: 

1) VBÚ Přijetí krd úvěru 221/261 

2) VÚÚ Poskytnutí krd úvěru 261/231 

3) VBÚ 

a) úroky z úvěru  562/221 

b) úroky z běžného účtu 221/662 

c) bankovní poplatky  568/221 

d) splátka krd úvěru  261/221 

4) VÚÚ splátka krd úvěru 231/261 

5) VÚÚ z krd úvěru zaplacena dodavatelská faktura 321/231 

 

1) VBÚ Přijetí dld úvěru 221/261 

2) VÚÚ Poskytnutí dld úvěru 261/461 

3) VBÚ 

a) úroky z úvěru  562/221 

b) splátka dld úvěru  261/221 

4) VÚÚ splátka dld úvěru 461/261 

5) VÚÚ  z dld úvěru zaplacena dodavatelská faktura 321/461 

 

Veškeré bankovní poplatky se účtují na účet 568, tzn. poplatek za zřízení běžného účtu, poplatek za vyřízení úvěru, 

poplatek za platební kartu, poplatek za výběr z bankomatu, atd. 
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Č. Dokl Účetní případ Kč MD D 

1. VPD Zaplacena záloha zaměstnanci na pracovní cestu 2 000   

2. VPD Nákup poštovních známek (dosud nebyly spotřebovány) 6 000   

3. VPD Nákup dálničních známek (vydány řidičům) 4 600   

4. VÚD Vyúčtování pracovní cesty  2 585   

5. VPD Doplatek za služební cestu 585   

6. PPD Tržby za zboží v hotovosti, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

20 000 

 

  

7. VPD Zaplacena dodavatelská faktura 40 000   

8. PPD  Příjem za pronájem místnosti, bez daně 

DPH 21 % 

cena cekem 

5 000 

 

  

9. VPD Nákup stravenek pro zaměstnance 100 ks po 60 Kč 6 000   

10. VÚD Výdej 50 ks stravenek zaměstnancům, firma hradí 40 Kč 

a) daňově uznatelné 55 % 

b) daňově neuznatelné 45 % 

c) požadováno po zaměstnancích 20 Kč/ks 

3 000 

1 650 

350 

1000 

  

11. VPD Zaplacena večeře obchodním partnerům 2 000   

12. VBÚ Příjem hotovosti z pokladny 20 000   

13. VPD Výběr hotovosti na běžný účet     

14. VÚŮ Poskytnutý krd bankovní úvěr (splatnost 12 měsíců) 120 000   

15. VBÚ Poplatek bance za poskytnutí úvěru 3 500   

16. VBÚ Poskytnutý úvěr připsán na firemní účet  120 000   

17. VBÚ Úroky z úvěru 

Úroky z běžného účtu 

Bankovní poplatky 

5 000 

 800 

2 000 

  

18 VBÚ Převod peněz z BÚ na soukromý účet podnikatele 40 000   

19. VBÚ FÚ vrátil nadměrný odpočet 80 000   

20. VPD Nákup dálničních známek, které ještě nebyly vydány řidičům 4 000   

21. VÚD Krádež – všechny dálniční známky byly zcizeny    

22. VPD Zaměstnanci byla poskytnuta bezúročná půjčka 50 000   

23. VBÚ Poskytnut dar Červenému kříži 50 000   

24. VÚD Výdej kolků do spotřeby  2 000   

25. VBÚ  Zaplacena faktura od odběratele 20 000   


