
 Ing. Eliška Galambicová   1 

Maturitní otázka 8 a 9 

 

8/ Účtová třída 3 – Dodavatelsko-odběratelské vztahy. Charakteristika pohledávek a závazků. Účtování dod.-odb. 

vztahů, úhrady dodavatelům a od odběratelů, hotovostní a převodové platby, dokladování, přijaté a poskytnuté zálohy.  

 

Pohledávka: je nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka. Typickým příkladem je vystavená faktura 

odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Přijatou platbou od odběratele pohledávka zaniká. 

 

Závazek: je povinnost účetní jednotky zaplatit, dodat zboží nebo poskytnout službu svým obchodním partnerům 

(věřitelům). Splněním výše uvedeného závazek zaniká.  

 

Odběratelsko-dodavatelské vztahy se účtují v účtové skupině: 

 31.- pohledávky z obchodních vztahů: krd a dld pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (na 

služby). 

 32. – krd závazky z obchodních vztahů: závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů. 

 

Obchodní pohledávky a závazky členíme: 

a) podle doby splatnosti: krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku), dlouhodobé (s dobou splatnosti nad 1 rok), 

b) podle místa vzniku: tuzemské a zahraniční 

c) podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů 

 

Dokladování: VF, PF, zálohový list (ten se neúčtuje), daňový doklad k přijaté záloze (pokud bude záloha poskytnuta 

v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění. Ze záloh se odvádí DPH), PPD, VPD, VBÚ. 

 

Je možné vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými podnikat. subjekty, ve stejné měně a se 

splatností do 1 roku. Tento vzájemný zápočet musí být stvrzen oběma partnery písemně. (např. Pepa dluží mě 2 000 Kč a 

já jemu 1 000 Kč, sepíšeme smlouvu, kde se dohodneme na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a Pepa mi zaplatí 

1 000 Kč).  

 

Doba splatnosti pohledávek a závazků není řešena právními předpisy, proto je nutná dohoda mezi obchodními partnery 

v obchodní smlouvě. Při nedodržení doby splatnosti vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení – na základě 

penalizační faktury.  
 

Pohledávky za odběrateli: 

1) VF na prodej výrobků, nebo zboží, nebo služeb 311/601,602,604 + 343 

2) zaplacena faktura od odběratele na BÚ nebo hotově  211, 221/311 

 

Závazky k dodavatelům: 

1) PF za nákup materiálu, zboží, majetku, služeb  111,131,04.,5.. + 343/321 

2) zaplacení faktury dodavateli z BÚ nebo hotově 321/221,211 

 

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur: vznikají z důvodu časového nesouladu mezi vystavením faktury 

(devizové pohledávky nebo závazku) a okamžikem jejich úhrady, vlivem kolísání devizového kurzu. 

Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje na účty 563 – Kurzové ztráty, nebo 663 – Kurzové zisky. Jsou to daňově uznatelné 

náklady nebo výnosy.  

 

Zálohy: existuje několik způsobů, jak účtovat zálohy, vždy ale musí platit: 

 zůstatek na účtu záloh (314, 324, 151, 052) se musí po zúčtování zálohy vyrušit. 

 účet 343 – DPH, musí v konečném součtu obsahovat celkový nárok na odpočet nebo daňovou povinnost. 

 na účtě 321 – Dodavatelé, nebo 311 – Odběratelé musí po zúčtování záloh výt zůstatek ve výši doplatku faktury. 
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Provozní zálohy – vyúčtování ve stejném měsíci 

Stavební firma měla tyto účetní případy: 

č. dokl. text Kč MD D 

1. VBÚ Zaplacena záloha na dodávku materiálu 800 000 151 221 

2. FP Za nákup stavebního materiálu, cena celkem 

bez daně 

DPH 21 % 

vyúčtování zálohy 

zbývá k úhradě 

1 210 000 

1 000 000 

210 000 

- 800 000 

410 000 

 

111 

343 

151 

---- 

321 

 

 

321 

---- 

3. VBÚ Přijata záloha od zákazníka na stavbu bytu 500 000 221 324 

4. FV Za prodej bytu, cena celkem 

bez daně 

DPH 15 % 

vyúčtování zálohy 

zbývá k úhradě 

1 610 000 

1 400 000 

210 000 

- 500 000 

1 110 000 

311 

 

 

311 

---- 

 

601 

343 

324 

---- 

5. VBÚ Doplatek od zákazníka (viz bod 4.) 1 110 000 221 311 

6. DOBR Zákazník reklamoval nedostatky při převzetí bytu. Reklamace byla 

uznána a poskytnuta sleva. Na tuto slevu byl zaslán daňový  

dobropis. 

cena bez daně 

DPH 15 % 

 

 

 

- 80 000 

- 12 000 

 

 

 

311 

311 

 

 

 

601 

343 

7. VBÚ a) Zákazníkovi poukázána dobropisovaná částka (viz bod 6) 

b) Doplacena zbývající částka faktury za materiál (viz bod 2) 

92 000 

410 000 

311 

321 

221 

221 

8. FP Za pozdní úhradu faktury vyúčtováno smluvní penále 10 000 544 321 

9. VBÚ Zaplaceno smluvní penále dodavateli 10 000 321 221 

10. VPD Zaplacena záloha na zpracování daňového přiznání  5 000 314 211 

 

Provozní zálohy – vyúčtování v jiném měsíci 

Firma se zabývá vydáváním odborných publikací. 

č.  dokl. text Kč MD D 

1. VBÚ Zaplacena záloha tiskárně na vytisknutí odborných publikací             570 000 314 221 

2. DD Přijatý daňový doklad k poskytnuté záloze, cena celkem 

bez daně 

DPH 15 % 

575 000 

500 000 

75 000 

---- 

---- 

343 

---- 

---- 

314 

3. FP Za vytisknutí odborných publikací 

bez daně 

DPH 15 % 

vyúčtování zálohy – cena bez daně 

vyúčtování DPH ze zálohy 

zbývá k úhradě 

 

1 500 000 

225 000 

-500 000 

- 75 000 

1 155 000 

 

518 

343 

314 

343 

---- 

 

321 

321 

321 

321 

---- 

4. VBÚ Doplacena tiskárně zbývající část 1 155 000 321 221 

5. PPD Přijata záloha od odběratele na prodej odborných publikací 45 600 221 324 

6. DD Vystaven daňový doklad k přijaté záloze 

cena bez daně 

DPH 15 % 

 

40 000 

6 000 

 

---- 

324 

 

---- 

343 

7. FV Za prodej odborných publikací 

cena bez daně 

DPH 15 % 

vyúčtování zálohy – cena bez daně 

vyúčtování DPH ze zálohy 

zbývá k úhradě 

 

100 000 

15 000 

- 40 000 

- 6 000 

69 000 

 

311 

311 

311 

311 

---- 

 

601 

343 

324 

343 

---- 

8. VBÚ Odběratel uhradil zbývající část (viz bod 7) 69 000 221 311 
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9/ Účtová třída 3 – Zaměstnanci a společníci. Základní pojmy v oblasti mezd (hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá 

mzda, částka k výplatě), účtování sociálního a zdravotního pojištění hrazeného organizací a zaměstnancem nebo 

společníkem, nemocenské dávky, záloha na daň z příjmu, výplaty mezd. Zaúčtování mzdových výpočtů společníka a 

zaměstnance. 

 

Mzda: peněžité nebo nepeněžité (naturální mzda) plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Mzda za 

vykonanou práci je upravena v pracovní smlouvě, ve mzdovém výměru, ve vnitřním mzdovém předpise, nebo 

v kolektivní smlouvě.  

 

Hrubá mzda = Základní mzda (úkolová nebo časová) 

  + Příplatky (za práci přesčas, na práci ve svátek, za práci v noci, atd.) 

  + Odměny (nenároková složka mzdy. Na základě dosažených výsledků) 

  + Prémie (jejich vyplácení je dáno prémiovým řádem, zaměstnanec má při splnění konkrétních kritérií na 

 prémie právo) 

  + Náhrady mzdy (za dovolenou, za svátky, atd.) 

Čistá mzda = HM – zákonné srážky (SP, ZP, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti) + náhrada mzdy za dočasnou 

pracovní neschopnost (tato náhrada mzdy se nedaní!). 

Částka k výplatě = ČM – ostatní srážky (např. spoření, výživné, pojištění. Pouze na základě písemné Dohody o srážkách 

ze mzdy). Ze mzdy je možné bez souhlasu zaměstnance srážet např. výživné, na základě soudní exekuce na mzdu. 

 

Mzda se vyplácí v penězích, v české měně, buď v hotovosti na pracovišti v pracovní době, nebo převodem na běžný účet 

zaměstnance (se souhlasem zaměstnance). Zaměstnavatel musí zaměstnanci předat písemné vyúčtování mzdy. 

 

Superhrubá mzda: neoficiální pojem, který není v zákoně o daních z příjmů uveden. Používá se pro výpočet daně 

z příjmů zaměstnance. Jedná se o hrubou mzdu zvýšenou o částku SP a ZP, které je povinen odvádět zaměstnavatel. Tzn. 

hrubá mzda navýšená o 34 % (ZP 9 % + SP 25 %). Dále se tato částka také zvyšuje např. o 1 % VC auta poskytovaného 

zaměstnavatelem k soukromým účelům.  

 

Nemocenské dávky: 

První 3 dny nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy ani nemocenská. 

4. – 14. den náleží zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele (za pracovní dny). Tato náhrada se nezdaňuje a ani se 

z ní neodvádí pojistné. 

od 15 dne (max. 380 dní) náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění vyplácené správou sociálního zabezpečení 

(za kalendářní dny).  

 

Sazby ZP a SP: 

Zaměstnanec odvádí ze své HM 4,5 % na ZP a 6,5 % na SP. 

Zaměstnavatel odvádí z HM 9 % na ZP a 25 % na SP. 

 

Sociální pojištění se skládá z: 

 nemocenského pojištění 

 důchodového pojištění 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Pojistné za SP se odvádí příslušné správě sociálního zabezpečení. 

Pojistné na ZP se odvádí příslušným zdravotním pojišťovnám. 

 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 

Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsané prohlášení 

k dani.  

1) Má-li zam-nec podepsané prohlášení k dani (může mít podepsáno jen u jednoho zam-navatele), je daň z příjmů 

srážena ve formě zálohy na daň. 

2) Nemá-li zam-nec podepsané prohlášení k dani (má podepsané prohlášení u jiného zam-tele), pak je pro zdanění 

rozhodující výše hrubé mzdy: 

a) HM do 10 000 Kč – srážková daň (15 %) 

b) HM nad 10 000 Kč – záloha na daň (15 %) 

Záloha na daň ze závislé činnosti je povinná platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku) a na 

konci roku se vyúčtuje. 

Základem pro výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti je superhrubá mzda, tj. HM navýšená o 34 % 

povinného pojištění, které odvádí podnik.  
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a) zaměstnanec podepsal prohlášení k dani 

superhrubá mzda se zaokrouhlí na 100 Kč nahoru a vypočítá se 15 % daň. Ta se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Od 

této vypočítané daně se odečtou slevy – na poplatníka 2070 Kč, student 335 Kč → maximálně do nuly!! 

Pak se odečte sleva na vyživované dítě 1117 Kč → vyjde-li záporná částka, záloha na daň bude nulová a zaměstnanci 

náleží tzv. daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatě.  

 

b) zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani 

postup je stejný, jen si zaměstnanec nemůže odečíst slevy na dani.  

 

ZOPAKUJTE SI VÝPOČET MZDY!!!! 

 

Zaúčtování mezd: 

Na účet 521 – Mzdové náklady se zaúčtuje také náhrada mzdy od 4. – 14. dne pracovní neschopnosti. Je ale nutné 

účet 521 odlišit analytikou náhradu mzdy od hrubé mzdy. Náhrada mzdy se totiž nezdaňuje, ani se z ní neodvádí 

pojištění.  

 MD/D 

HM zaměstnanci 521-100/331 

Náhrada na pracovní neschopnost 521-200/331 

SP podnik 524/336-100 

 
ZP podnik 524/336-200 

SP zaměstnanci 331/336-100 

ZP zaměstnanci 331/336-200 

Záloha na daň ze závislé činnosti zaměstnanců 331/342 

Ostatní srážky zaměstnanec 331/379 

Srážky ve prospěch podniku (např. manko) 331/335 

VBÚ, VPD Výplata mezd zaměstnancům 331/221,211 

HM společník 522/366 

SP společník 366/336-100 

ZP společník 366/336-200 

Záloha na daň ze závislé činnosti společník 366/342 

Ostatní srážky společník 366/379 

VBÚ, VPD Výplata mezd společníkům 366/221,211 

 


