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Maturitní otázka č. 18. 

 

18/ Účetní doklady. Význam a členění účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů, pravidla oběhu dokladů, způsoby 

oprav v účetních dokladech, archivace a skartace účetních dokladů. Vystavení faktury plátce DPH a dokladu k úhradě. 

 

VÝZNAM ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

- zákon o účetnictví ukládá účtovat na základě účetních dokladů. 

- jsou podkladem pro účetní zápisy 

- musí to být průkazný účetní záznam s určitými povinnými náležitostmi, 

- chybí-li některá náležitost, nelze doklad považovat za průkazný, 

- může mít písemnou nebo technickou formu, 

- ověřují hospodářskou operaci a zároveň prokazují, že se operace uskutečnila, 

- musí být vyhotoveny přesně a dochvilně. 

 

ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

a) podle druhů 

 faktury vystavené (FV): fa vyúčtovaná odběrateli na konkrétní dodávky, práce a služby atd., nutné doložit 

dodacím listem, výdejkou apod., 

 faktury přijaté (FP): fa vyúčtovaná od dodavatele, vzniká povinnost zaplatit dodavateli za provedené práce a 

služby,  

 příjmové a výdajové pokladní doklady (VPD, PPD): používají se k úhradám v hotovosti, 

 bankovní výpisy (VBÚ): poskytují informace o pohybu peněz na bankovním účtu, 

 výpisy z úvěrových účtů (VÚÚ): poskytují informace o pohybu peněz na úvěrovém účtu, 

 vnitřní (interní) účetní doklady: slouží pro zachycení hospodářských operací uvnitř podniku, např. výdejky, 

příjemky, zúčtovací a výplatní listina apod. 

 

b) podle počtu dokumentovaných účetních případů 

 jednotlivé – dokumentují jednu hospodářskou operaci, 

 sběrné – shrnují více jednotlivých dokladů pro zachycení stejnorodé hospodářské operace.  

 

c) podle místa vzniku 

 vnější – FAV, FAP, VBÚ 

 vnitřní – příjemka, výdejka, výplatní listina 

 

NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

 označení účetního dokladu 

 popis obsahu účetního případu a označení účastníků 

 peněžní částka nebo údaj o množství a ceně 

 datum vyhotovení účetního dokladu 

 datum uskutečnění účetního případu 

 podpis osoby odpovědné za účetní případ 

Doporučené další náležitosti: razítko, předkontace, komentář k účetnímu případu.  

 

PRAVIDLA OBĚHU DOKLADŮ 

1) přezkoušení správnosti po věcné (např. kontrola, zda faktura za nákup zboží odpovídá skutečně dodanému množství, 

druhu a jakosti a smluvené ceně) a formální (ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu) stránce. 

2) příprava k zaúčtování dokladů: 

a) třídění dokladů podle jednotlivých druhů, VPD, PPD, FV, FP, atd. 

b) označování dokladů: přidělení čísla nebo jiného označení, 

c) evidence: zápis dokladů do pomocných knih (např. kniha přijatých faktur), 

d) předkontace: účtovací předpis se napíše do předtisku na účetní doklad nebo samostatný lístek, který se připojí 

k dokladu.  

3) Zaúčtování dokladů 

4) Úschova dokladů: založení do pořadačů nebo šanonů. Na základě zákona o UCE existují různé lhůty (nejméně 5 let), 

po uplynutí doby stanovené pro archivování se doklady vyřazují, tj. skartují. 

 

 Daňové doklady se vystavují v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH). Každý plátce je povinen vést záznamy o 

základu daně, správné výši daně a přesný den vzniku daňové povinnosti. Tímto dokladem se deklaruje vznik daňové 
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povinnosti v určitém čase a výši s následnou povinností odvést daň FÚ. Běžný daňový doklad musí obsahovat DIČ, IČ, 

evidenční číslo, datum vystavení dokladu atd. 

Vyhotovování účetních dokladů 

 bez zbytečného odkladu 

 trvanlivost zápisu 

 

OPRAVY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 

Opravy účetních záznamů nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesrozumitelnosti, nesprávnosti a nepřehlednosti 

účetnictví.  

Účetní jednotka je povinna provést opravy bez zbytečného odkladu tak, aby bylo možno určit: 

 osobu odpovědnou za provedení opravy, 

 okamžik provedení opravy, 

 obsah účetního záznamu (před opravou i po opravě). 

 

Např. můžeme chybný údaj přeškrtnout tenkou čarou tak, aby původní zápis zůstal čitelný, do volného místa napsat 

správný údaj a připojit datum opravy a podpis osoby, která opravu provedla.  

Nikdy nesmíme chybné zápisy přepisovat, mazat, přelepovat, atd. Tzn. že původní zápis musí vždy zůstat čitelný! 

Pokud však chybný doklad, např. vystavená faktura, opustila účetní jednotku, bude nutné vystavit nový – opravný – 

účetní doklad s odkazem na doklad původní.  

 

Shrnutí výše uvedeného: Opravy chybných údajů: 

 buď neúčetním způsobem = škrtnutím chybného údaje a uvedením správného údaje opatřeného datem a 

podpisem opravující osoby 

 účetním způsobem = vyhotovením účetního dokladu na opravu. 

 

Účetní jednotky musí mít vypracován plán oběhu účetních dokladů, který je vnitřní směrnicí. Plán musí obsahovat 

odpovědné pracovníky a lhůty k vyhotovení dokladů a k jejich zpracování. Tento plán musí být aktualizován. 

 

ARCHIVACE A SKARTACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

Lhůty pro archivaci účetních dokladů najdeme v zákoně o účetnictví a také v zákoně o DPH. Zde se dozvíme, které 

doklady a jak dlouho je nutné archivovat.  

Dokumenty se zákonnou dobou archivace 5 let: 

 účetní doklady, 

 účetní knihy, 

 inventurní soupisy, 

 účtový rozvrh, 

 odpisové plány, 

 přehledy, 

 účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví. 

Dokumenty se zákonnou dobou archivace 10 let: 

 účetní závěrka, 

 výroční zpráva, 

 daňové doklady rozhodné pro stanovení DPH.  

Dokumenty se zákonnou dobou archivace 30 let: 

 mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 

 

Pokud se ale účetní jednotka o něco soudí, nemůže skartovat potřebné doklady (důkazy) ani po zákonné lhůtě. Stejně tak 

je nutné uchovávat doklady po celou záruční lhůtu, i v případě, že je delší než zákonná lhůta pro archivaci.  

 

Skartovat by se nikdy, po dobu trvání účetní jednotky, neměly tyto dokumenty: 

 dokumenty o vzniku a zániku společnosti,  

 účetní knihy, účetní závěrky a roční statistické výkazy,  

 katalogy zboží s ceníky, publikace vydané podnikem,  

 výrobní programy, 

 kolektivní smlouvy, 

 a další.  

Pro archivaci a skartaci je vhodné vytvořit vnitropodnikovou směrnici.  

 


