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Maturitní otázka č. 17. 

17/ Účetní zásady a účetní osnova. Obecně uznávané účetní zásady, účtová osnova a účtový rozvrh, syntetická a 

analytická evidence. Účty. Účtování na syntetických a analytických účtech. 

 

ÚČETNÍ ZÁSADY 

- je to soubor určitých pravidel, které je nutno dodržovat. Jsou vymezeny zákonem o UCE. 

1) Neomezené trvání UCE jednotky: UCE jednotka vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své 

činnosti. 

2) Bilanční kontinuita: konečné a počáteční zůstatky rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe 

musí navazovat. 

3) Zásada objektivity účetních informací: všechny informace musí být doložené účetním dokladem. 

4) Akruální princip: UCE jednotka účtuje o účetních případech v období, se kterým časově a věcně souvisí 

(jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů). 

5) Opatrnost: nenadhodnotit ani nepodhodnotit svá aktiva ve vztahu k ocenění, za něž by je bylo možno 

prodat, nenadhodnotit ani nepodhodnotit své závazky v ocenění, ve kterém je nutno závazky splnit. 

6) Zákaz kompenzace (vzájemného zaúčtování). 

7) Stálost metody účetnictví: nesmí se v průběhu UCE období měnit použité způsoby oceňování, účtování, 

odpisování. 

8) Přednost obsahu před formou. 

9) Princip podvojnosti a souvztažnosti účtů. 

 

ÚČTOVÁ OSNOVA 

Základem vedení UCE jsou účetní osnovy, které vydává Ministerstvo financí ČR. Např. účtová osnova: 

- pro obchodní společnosti, 

- pro banky 

- pro pojišťovny,... 

 

Směrná účtová osnova: 

- seznam všech účtových tříd a účtových skupin, podle kterých si pak účetní jednotka stanoví potřebné 

syntetické a analytické účty.  

- obsahuje 10 účtových tříd, které jsou dále členěny na účtové skupiny. Jsou číslovány od 0 do 9 = 0-7 pro 

finanční účetnictví, 8 a 9 pro vnitropodnikové účetnictví 

- jednotlivé syntetické účty směrná účtová osnova nepředepisuje, jejich očíslování, názvy a obsah si může 

účetní jednotka stanovit sama.  

K účtové osnově byly vydány Postupy účtování, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň 

jednotlivých účtů. 

 

ÚČTOVÝ ROZVRH 

UCE jednotka sestavuje na začátku účetního období na základě účtové osnovy účtový rozvrh, v němž uvádí 

syntetické a analytické účty, které bude během UCE období používat. Platnost účtového rozvrhu může být písemně 

prodloužena na další rok. V průběhu účetního období je možné účtový rozvrh doplňovat.  

 

DRUHY ÚČTŮ  
 

 

 

 

 

SYNTETICKÉ ÚČTY 

V účtovém rozvrhu pro podnikatele jsou jednotlivé účtové skupiny rozděleny na syntetické účty, které jsou tvořeny 

trojmístným číselným označením a názvu. První číslice označuje účtovou třídu, druhá číslice účtovou skupinu a 

třetí číslice udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině. 

Např. 112 =  1 – Zásoby 

  11 – Materiál 

  112 – Materiál na skladě 

 

výsledkové

NÁKLADY

VÝNOSY

rozvahové

AKTIVNÍ

PASIVNÍ

ZÁVĚRKOVÉ PODROZVAHOVÉ
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Analytické účty 

Účetní jednotky si mohou v rámci syntetických účtů vytvářet účty analytické, které zajišťují podrobnější členění. 

Za trojmístné označení syntetického účtu se doplní číslice navíc. Např.  112-001 – Materiál na skladě – dřevo 

         112-002 – Materiál na skladě – šrouby 

         112-003 – Materiál na skladě - barvy 

 

ÚČETNÍ ZÁPISY ČASOVÉ A SOUSTAVNÉ 

Účetní zápisy  

- jsou účetní záznamy, jejichž průkaznost je dána účetními doklady. 

- zaznamenáváme jimi v účetních knihách stavy majetku, závazků, jmění a jejich změny, k nimž dochází 

v důsledku účetních případů. 

- provádějí se v průběhu účetního období  

musí být provedeny: 

- v jazyce českém 

- přehledně 

- srozumitelně 

- trvanlivým způsobem (min. po dobu určenou k archivaci zápisů) 

 

ÚZ jsou uspořádány podle dvou hledisek: 

a) časového – jak postupně vznikaly účetní případy 

b) věcného – podle toho, čeho se týkají 

= podle tohoto uspořádání máme pak zápisy časové a zápisy soustavné. 

 

Formální správnost: 

- dodržení zásady podvojnosti zápisů v hlavní knize 

- číselná shoda PS, obratů a zůstatků syntetického účtu s příslušnými účty analytickými. 

- číselná shoda úhrnu částek všech zaúčtovaných účetních dokladů v deníku s úhrnem obratů na syntet. 

účtech. 

- ověřuje se na konci měsíce sestavením předvah a kontrolních soupisek. 

 

Věcná správnost: 

- zda stavy na účtech jsou v souladu se skutečností. 

- porovnání údajů vykázaných v UCE se skutečností = inventarizací. 

 

Předvaha: 

- kontroluje se správnost zaúčtování všech účetních případů v hlavní knize, a to na konci měsíce 

a) obratová = zda všechny účetní případy byly zaúčtovány důsledně podvojným způsobem. 

b) obratová a zůstatková = tabulková předvaha = kromě obratů obsahuje ještě PS a zůstatky na konci 

období, součet obratů, PS a zůstatků na obou stranách musí být v rovnováze 

 

Opravy se provádějí: 

a) neúčetním způsobem – nesprávný údaj se škrtne a nahradí se zápisem správným, provádí se v účetních 

knihách do doby účetní závěrky, pak je nutno použít účetní způsob opravy 

b) účetním způsobem – vyhotoví se nový účetní doklad, kterým se opraví původní nesprávný účetní zápis 

 

Možnosti způsobu opravy: 

- úplné storno = zrušení nesprávné položky a nový zápis, došlo-li k zaúčtování účetního případu na 

nesprávných účtech nebo na nesprávných stranách správných účtů 

- částečné storno = snížení chybně zaúčtované částky na správnou, byl-li účetní zápis proveden a správných 

účtech i stranách 

- doplňkový zápis = doúčtuje se částka, o kterou byla zaúčtována částka nižší, na správných stranách i 

účtech. 

 

ÚČET – PODSTATA A FORMA 

Pro každou položku rozvahy se zřídí samostatný účet (konto), kde se zachytí všechny změny položky a na konci 

období se shrnou zpět do rozvahy. 

Každý účet má dvě strany, na jedné straně se evidují přírůstky a na druhé straně úbytky aktiv a pasiv. Účet je 

označen názvem, který vystihuje jeho ekonomický obsah (v podstatě je to název rozvahové položky). 
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Účet (konto) může mít různou formu, nejjednodušší forma je ve tvaru písmene T nebo může být i ve formě 

tabulky. 

Schéma účtu: 

 

Má dáti          Pokladna                            Dal 

 

LS – dlužnická 

         debetní 

          zápisy na vrub účtu 

 

 

PS – věřitelská 

         kreditní 

          zápisy ve prospěch účtu 

Rozvahové účty 

Rozvaha představuje stav aktiv a pasiv, majetku a zdrojů financování k určitému dni (rozvahovému dni). 

Hospodářskou činností dochází k neustálé změně v rozvahových položkách, a tyto změny nelze zachytit přímou 

změnou rozvahových stavů sestavením nové rozvahy po každém účetním případu.  

Z toho důvodu se na základě počáteční rozvahy pro každou položku rozvahy otevře dílčí, samostatný účet a 

vzniknou rozvahové účty, které se člení na  

 účty aktiv (evidují majetek ÚJ podle složení) 

 účty pasiv (evidují zdroje financování majetku ÚJ) 

 

Základní změny na rozvahových účtech 

Na každém rozvahovém účtu se zachytí stav jednotlivých aktiv a pasiv převzatý z rozvahy, který se označuje jako 

počáteční stav (PS). 
 

Počáteční stavy (PS) se zapisují na účtech na stejnou stranu, kde je položka v rozvaze  

 u aktivních účtů  → na straně Má dáti 

 u pasivních účtů → na straně Dal 

 

Na účtech se kromě počátečních stavů zachycují změny způsobené účetními případy během účetního období, tj. 

přírůstky i úbytky aktiv a pasiv: 

 přírůstky → zvyšují PS → u aktiv → na straně Má dáti 

 → u pasiv → na straně Dal 

 úbytky     → snižují PS → u aktiv → na straně Dal 

 → u pasiv → na straně Má dáti 

 

Konečné stavy (KS) se zjišťují na účtech na konci účetního období tak, že se k počátečním stavům připočítají 

přírůstky a odečítají úbytky a tyto konečné stavy (KS) se shrnou zpět do rozvahy a sestaví se rozvaha na konci 

účetního období 

 KS aktivního účtu = PS + přírůstky na straně MD – úbytky na straně D 

 KS pasivního účtu = PS + přírůstky na straně D – úbytky na straně MD 

 

Obraty stran účtů – představuje úhrn přírůstků nebo úbytku bez PS 

 

Schéma účtování: 

 

MD Aktivní účet D  MD Pasivní účet D 

     PS   

 

+ přírůstky  

   (zvýšení) 

 

 

- úbytky 

   (snížení) 

  

 

- úbytky  

  (snížení) 

PS 

 

+ přírůstky 

   (zvýšení) 

Obrat MD  

  KS 

 

  Obrat D  Obrat MD    Obrat D 

    KS 

Postup při účtování: 

           

Rozvaha  Rozvaha 

na začátku účetního → Běžné účetní zápisy → na konci účetního 

období (1. 1.) na účtech Období (31. 12.) 

 


