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Maturitní otázka č. 16. 

 

16/ Účetnictví. Předmět účetnictví a jeho funkce. Právní úprava. Knihy v účetnictví, postupy účtování do knih 

během účetního období, podvojný zápis, otevírání účtů, rozvaha. Sestavení počáteční rozvahy. 

 

Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce: 

- stav a pohyb majetku a závazků, aktiv a pasiv 

- náklady a výnosy, resp. výdaje a příjmy 

- HV a jeho rozdělení 

 

Funkce účetnictví: 

- poskytuje informace pro potřeby podnikatele,  

- může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů, 

- poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku, 

- zajišťovat správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu, 

- vytvářet podklady pro vyměření daní. 

 

Účetnictví vedou účetní jednotky: 

a) PO se sídlem na území ČR, 

b) zahraniční osoby, 

c) FO zapsané v OR, 

d) FO s obratem vyšším než 25 mil. Kč, 

e) FO na základě vlastního rozhodnutí. 

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Účetnictví je upraveno samostatným zákonem.  

1) Zákon o účetnictví právně zakotvuje základní účetní zásady a můžeme v něm nalézt společné principy týkající 

se: 

- věrného zobrazení = účetní jednotky musí vést UCE úplně, věrně, průkazně a správně, 

- průkaznost UCE = všechny UCE případy musí být doloženy UCE doklady,  

- vedení účetních knih 

Zákon ukládá vést UCE nepřetržitě po celou dobu trvání UCE jednotky, a to za ÚJ jako celek.  

2) Vyhlášky Ministerstva financí, např. Vyhláška č. 500/2002 Sb., tzv. prováděcí vyhl. pro podnikatele upravuje 

např.  

- směrnou účtovou osnovu, 

- rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

- vymezení účetních výkazů (rozvahy, výsledovky, přehledu cash flow, přílohy k účetní závěrce, přehled o 

změnách vlastního kapitálu). Existují také vyhlášky pro další subjekty, např. pro banky, pojišťovny, příspěvkové 

organizace, atd.  

3) České účetní standardy pro podnikatele 

4) Další zákony: Zákoník práce, Živnostenský zák., Zákon o daních z příjmů, Zákon o DPH, Zákon o veřejném 

zdravotním pojištění, Zákon o pojistném na sociální zabezpečení, Zák. o silniční dani, Zák. o rezervách, a další.  

 

KNIHY V ÚČETNÍCTVÍ  

- zaznamenávají se v nich účetní zápisy 

V soustavě účetnictví se účtuje: 

a) v deníku 

b) v hlavní knize 

c) v knihách analytické evidence 

 

DENÍK 

- obsahuje zápisy jednotlivých účetních případů uspořádaných v časovém sledu, 

- má kontrolní funkci (prokázat, že UCE účetní jednotky je úplné), 

- formální stránka deníku může být v jednotlivých účetních jednotkách různá, min. by měl obsahovat číslo 

zápisu, datum, číslo účetního dokladu, obsah účetního případu, účtovací předpis a částku. 

 

HLAVNÍ KNIHA 

- zde se provádějí účetní zápisy z hlediska věcného, 

- jednotlivé účetní případy jsou zachyceny vždy podvojně a souvztažně. 
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Obsahuje: 

- PS účtů ke dni otevření hlavní knihy, 

- souhrnné obraty strany MD a D, nejvýše za kalendářní měsíc, 

- zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

Nedílnou součástí hlavní knihy jsou podrozvahové účty 

 

KNIHY ANALYT. EVIDENCE 

- obsahují analyt. účty, které poskytují podrobnější údaje k daným syntetickým účtům. 

- inventární kniha (karty) DHM a DNM, 

- kniha zásob (skladní karty), 

- pokladní kniha, 

- kniha pohledávek a závazků, 

- evidence DPH, 

- inventární karty časového rozlišení (např. evidenční karta leasingu), 

- inventární karty rezerv. 

 

FORMY ÚČETNÍCH KNIH 

 volné listy: umožňuje dokonalé třídění, musí být očíslované, na konci strany sečíst částky a převést na 

následující stranu. Také např. v počítačích (formou sestav), 

 vázané knihy: zaručuje celistvost účetních zápisů. 

Systém vnitřních účetních předpisů zahrnuje i seznam účetních knih a seznam symbolů a zkratek, které účetní 

jednotka používá ve svém UCE. 

  

OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ UCE KNIH 

- účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku a k prvnímu dni účetního období. Uzavírají se 

k poslednímu dni účetního období a ke dni zániku účetní jednotky. Po uzavření účetních knih a sestavení účetní 

závěrky se nesmí do uzavřených knih přidávat další účetní zápisy. 

 

PODVOJNÝ ZÁPIS 

Účetnictví je založeno na metodě podvojného účetního zápisu. 

 

Každý účetní případ se zachytí: 

1. Na dvou účtech. 

2. Na jednom účtu na straně MD, na druhém účtu na straně D. 

3. Stejnou peněžní částkou. 

 

Příklad: 

 1. Výběr hotovosti z pokladny pro vlastní spotřebu   Kč 25 000,-- 

 

MD 211 - Pokladna D  MD 491 – Účet individ. 

podnikatele 

D 

PS       78 000,-- 

 

 

 

 

 

 

1.         25 000,-- 

 
Podvojný  

účetní zápis 

1.         25 000,--  

    

Souvztažné účty – účty, které se vztahují k jednomu účetnímu případu (Pokladna, Účet individuálního 

podnikatele) 

Účtovací předpis (předkontace)  491/211   
 

ROZVAHA 

- představuje přehled aktiv a pasiv k určitému datu. 

Aktiva: zobrazují majetek podle druhů (formy). 

Pasiva: představují zdroje krytí majetku a dělí se podle vlastnictví.  
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Struktura rozvahy: 

 

Aktiva Rozvaha k….. Pasiva 

1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje 

   DHM      Základní kapitál 

   DNM     Hospodářský výsledek - zisk 

   DFM     Fondy ze zisku 

2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje 

    Zásoby     Závazky dld a krd 

    Materiál na skladě     Bankovní úvěry 

    Nedokončená výroba     Dodavatelé 

    Polotovary     Zaměstnanci 

    Výrobky     Zúčtování s institucemi 

    Zboží     - ZP, OSSZ, FÚ aj. 

    Zvířata 3. Ostatní pasiva 

    Peněžní prostředky  

    Pokladna  

    Bankovní účty  

    Pohledávky   

3. Ostatní aktiva  

AKTIVA ═ PASIVA 

 

SESTAVENÍ POČÁTEČNÍ ROZVAHY 

Sestavte rozvahu firmy Base-ic, s. r. o.  k 1. 1. 2015 z těchto údajů: 

 

 Kč  Kč 

Stavby 2 500 000,-- Dodavatelé 125 000,-- 

Výrobky 64 300,-- Bankovní úvěry 320 000,-- 

Bankovní účty 315 000,-- Zaměstnanci 54 200,-- 

Zboží 25 800,-- Materiál na skladě 136 800,-- 

Odběratelé 78 600,-- Pokladna 5 600,-- 

SMV a SMV 1 250 000,-- Základní kapitál ? 

 

 Vypočtěte výši základního kapitálu a určete výši DM, OM, ZK a CZ. 

DM – dlouhodobý majetek, OM – oběžný majetek, VZ – vlastní zdroje, CZ – cizí zdroje 

 

Aktiva Rozvaha k 1. 1. 2015 Pasiva 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Druhy rozvahy 

 zahajovací rozvaha: sestavuje se ke dni zahájení podnikatelské činnost (zápis do 

OR) 
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 řádná rozvaha: sestavuje se pravidelně na začátku a konci účetního období 

o počáteční rozvaha – k 1. 1.  

o konečná rozvaha – k 31. 12. 

 mimořádná rozvaha: sestavuje se v případě mimořádných událostí (krádež, 

požár, povodeň atd.) 

 mezitímní rozvaha: sestavuje se v období mezi řádnými rozvahami (měsíční, 

čtvrtletní, pololetní apod.) 

 srovnávací rozvaha: sestavuje se při finanční analýze 

 likvidační rozvaha: sestavuje se ke dni ukončení podnikatelské činnosti 


