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Maturitní otázka č. 22. 

 

22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, 

kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných stavů, účet zisku a ztrát a konečný 

účet rozvážný.  

 

Účetní uzávěrka: představuje doúčtování účetních operací k 31. 12., uzavření účetních knih, zjištění HV a jeho 

složek, výpočet a zaúčtování daně z příjmů a závěrem zjištění čistého (disponibilního) zisku. 

 

Uzavření účetního období zahrnuje posloupnost prací, které představují: 

1) přípravné práce 

a) inventarizace 

b) zaúčtování účetních operací na konci účetního období 

2) vlastní účetní uzávěrka 

a) výpočet a zaúčtování daně z příjmů před zdaněním 

b) výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti 

c) uzavření všech účtů, tj. zaúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet 710 – Účet 

zisku a ztrát, zaúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rovažný 

      3) účetní závěrku 

a) vyhotovení účetních výkazů 

- Rozvaha (bilance) 

- Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

- Výkaz cash flow (výkaz o peněžních tocích) 

- Příloha (vysvětlující informace) 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Inventarizace: 
a) zjištění skutečného stavu majetku a závazků inventurou 

b) porovnání skutečného stavu se stavem účetním a vyčíslení případných inventarizačních rozdílů 

c) zjištění příčin vzniku inventarizačních rozdílů a návrh na vypořádání s nimi. 

 

1) Častost inventarizace: 

a) majetek a závazky – 1x za kalendářní rok 

b) hmotný majetek (mimo zásob) – déle než 1 rok ne déle než 2 roky 

c) pokladna – min. 4x ročně 

 

2) Druhy inventarizací 

a) řádná: 

- periodická = pravidelně k urč. datu (např. k 31.12) 

- průběžná = postupně během účetního období 

b) mimořádná – v mimořádných případech (ke dni vzniku, sloučení, rozdělení, změna zaměstnance 

odpovědného za majetek, po živelné pohromě, vloupání,...) 

 

3) Inventarizační rozdíly: 

a) MANKO (u pokladny SCHODEK) 

b) PŘEBYTEK 

 

Za manko se nepovažují přirozené úbytky zásob (např. rozprášením, vysychání,...). Pro tyto úbytky se podnik 

stanoví normy přirozených úbytků. Rozdíly je třeba vysvětlit a odstranit. Musí se zajistit shoda účetnictví se 

skutečností. Vždy se opravuje účetní stav, nikoli skutečnost. 

Inventarizaci provádí inventarizační komise, členy jmenuje ředitel podniku. Musí mít min. 2 členy. Vyhotovuje 

se inventarizační zápis. 

 

1) Inventarizace pokladní hotovosti a cenin 

a) pokladní schodek 569/211 

b) pokladní přebytek 211/668 

ad a) 335/668 - předpis schodku pokladníkovi k úhradě 

ad b) 211, 221, 331/335 - pokladník zaplatí buď v hotovosti, bankovním převodem nebo srážkou ze mzdy. 

 

Stejně u cenin: jenom použijeme účet 213 
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2) Inventarizace materiálových zásob 

- skutečný stav zásob (zjištěný fyzickou inventurou) se porovná se stavem účetním (na skladních kartách) a zjistí se 

případný rozdíl: 

a) MANKO – zaviněné, nezaviněné 

b) PŘEBYTEK 

 

1. Přirozené úbytky zásob 501/112  (jako spotřeba materiálu) 

2. Manka zaviněná a ostatní 549/112 

3. Předepsané náhrady za manko 335/648 

- úhrada může být provedena na BÚ, v hotovosti nebo srážkou ze mzdy.  

221/335      211/335     331/335 

 

Účtování přebytků materiálových zásob: 

1. VÚD, přebytek mater. zásob zjištěný při inventarizaci    112/648 

2. VÚD, přebytek mater. zásob zjištěný chybou při účtování (evidenční chyba)  112/501 

 

3) Inventarizace zásob vlastní výroby 

1. Manko u zásob vlastní výroby  549/12. 

2. Přebytek zásob vlastní výroby  12./61. 

3. Úbytek zásob vl. výroby v rámci norem přiroz. úbytku 61./12. 

 

Zaúčtování účetních operací na konci účetního období 

a) nevyfakturované dodávky 

b) materiál a zboží na cestě 

c) při účtování zásob podle způsobu B provést povinné účetní zápisy na účtech   112 – Materiál na skladě a 

132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

d) přepočítat a zaúčtovat kurzové rozdíly 

e) zaúčtovat časové rozlišení 

f) zaúčtovat pohledávky u pojistných událostí, kde do konce roku pojišťovna nepotvrdila výši náhrady 

g) provést inventarizaci rezerv 

 

1) Materiál a zboží na cestě, nevyfakturované dodávky 

- účty 111 a 131 nesmí mít na konci účetního období zůstatek. Proto se provádí porovnání dodavatelských faktur a 

příjemek a vyúčtuje se: 

a) materiál na cestě v hodnotě faktur bez příjemek 

b) nevyfakturované dodávky v hodnotě příjemek bez faktur 

 

a) Materiál na cestě – způsob A 

- do dne účetní uzávěrky přišla faktura, ale dodávka nepřišla = nebyla převzata na sklad 

- koncem roku má tento účet aktivní zůstatek 

 

1. Došlá faktura na materiál: 

a) smluvní cena 111/321 

b) DPH 343/321 

2. VÚD, na vyfakturovaný, ale do konce roku nepřevzatý materiál  119/111 

3. Příjemka na převzatý materiál v dalším účetním období 112/119 

 

b) Materiál na cestě – způsob B 

- účet Pořízení materiálu je nahrazen účtem Spotřeba materiálu, tj. o vyfakturovaný, ale do konce roku nepřevzatý 

materiál je třeba snížit spotřebu materiálu. 

 

c) Zboží na cestě 

- do dne účetní uzávěrky došla faktura za zboží, ale zboží nebylo převzato na sklad či do prodejny 

 

1. Došlá faktura za zboží: 

a) smluvní cena 131/321 

b) DPH  343/321 

2. VÚD, vyfakturované nepřevzaté zboží  139/131 

3. Příjemka na převzaté zboží v dalším účetním období 132/139 
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d) Nevyfakturované dodávky materiálu – způsob A 

- dodávka převzata na sklad, ale do dne účetní uzávěrky nedošla faktura 

 

1. Příjemka na materiál převzatý na sklad  112/111 

2. VÚD, na převzatý, ale do konce roku nevyfakturovaný materiál v předpokládané smluvní ceně  111/389 

3. Došlá faktura na mat. převzatý v minulém účetním období 

a) předpokládaná sml. cena 389/321 

b) rozdíl mezi předpokl. a skutečnou cenou (přírůstek hodnoty +, úbytek hodnoty -)  112/321 

c) DPH  343/321 

 

e) Nevyfakturované dodávky materiálu – způsob B 

- účtují se přímo do spotřeby, protože materiál už byl převzat na sklad 

 

f) Nevyfakturované dodávky zboží  

- do dne účetní uzávěrky bylo zboží převzato do skladu či prodejny, ale nepřišla faktura 

 

1. Příjemka na převzaté zboží  132/131 

2. VÚD, na převzaté, ale do konce roku nevyfaktur. zboží v předpokl. smluvní ceně  131/389 

3. Došlá faktura na zboží v dalším účetním období: 

a) předpokládaná smluvní cena  389/321 

b) rozdíl mezi předpokl. a skutečnou cenou  132/321 

c) DPH  343/321 

 

2) KURZOVÉ ROZDÍLY 

- účtují se stejně jako kurzové rozdíly během účetního období 

 

Kurzové rozdíly při úhradách devizových pohledávek 

Devizové pohledávky vznikají prodejem výrobků, služeb a zboží do zahraničí. 

Vzhledem k časovému nesouladu mezi dnem vzniku devizové pohledávky a dnem její úhrady, dochází při 

používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů. Vzniklý kurzový rozdíl se 

podle své povahy účtuje do finančních nákladů nebo výnosů, tj. ovlivňuje výsledek hospodaření podniku. 

Jde o kurzový rozdíl realizovaný, kterým může být buď kurzový zisk, nebo kurzová ztráta. 

 

1. Vydaná faktura na dodávku výkonů do zahraničí  311/60. 

2 Výpis z účtu – úhrada pohledávky ze zahraničí: 221/311 

a) kurz v den úhrady je nižší než v den vzniku pohledávky  563/311 

b) kurz v den úhrady je vyšší než v den vzniku pohledávky  311/663 

 

K účtu Odběratelé se vede analytická evidence v Kč i cizí měně. 

 

3) DOHADNÉ ÚČTY 

- použ. se v případech, kdy na konci účetního období nemáme doklad. Jejich částky lze pouze odhadnout = položky 

dohadné.  V příštím účetním období už budou prokázány dokladem a částka bude upřesněna 

 

388 – Dohadné účty aktivní 

389 – Dohadné účty pasivní 

 

1. VÚD, na nevyúčtovanou náhradu škody od pojišťovny  388/688 

2. Vyúčtování náhrady škody pojišťovnou v příštím účetním období  221/388 

3. VÚD, na nevyfakturovanou spotřebu energie  502/389 

4. Došlá faktura na energii v příštím období  389/321 

 

4) REZERVY 

- je znám účel, na který jsou tvořeny (na opravy dld majetku), částka a období nejsou přesně známy (pouze 

odhadovány) 

- nesmějí mít aktivní zůstatek (nesmí být přečerpány). 

- jejich pasivní zůstatek se převádí do následujícího účetního období 

- při roční uzávěrce se provádí INVENTARIZACE REZERV. 
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Tvorba rezerv = se účtuje podle své povahy na vrub nákladů provozních, finančních nebo mimořádných a jako 

přírůstek rezerv. Tvorbou rezerv podnik zvyšuje své náklady a snižuje HV běžného období. Tím si zadržuje částky 

na budoucí výdaje. 

Čerpání rezerv (rozpouštění, zrušení) se účtuje snížením nákladů = opačným zápisem 

 

    451 – Rezervy zákonné                                        552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv 

                                           na opravu hmotného majetku 

 

                                       zrušení zákonné rezervy 

 

    

 459 – Ostatní rezervy                                           554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

                               na záruční opravy a na rizika z povolání 

 

                                                    zrušení rezervy 

 

 

5) Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně i časově souvisí. Důsledkem této zásady je potřeba 

náklady a výnosy časově rozlišovat (souvisí s HV). Pokud by náklady a výnosy, které nesouvisí s účetním obdobím 

byly zaúčtování v 5. a 6. účtové třídě, ovlivnily by výsledek hospodaření, a tím i základ daně a daň z příjmu by byla 

stanovena chybně. (381, 382, 383, 384, 385) 

 
6) OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU 

- při inventarizaci majetku se zjišťuje, zda jejich tržní hodnota odpovídá jejich ocenění v účetnictví 

a) tržní hodnota je vyšší než ocenění = NEZAZNAMENÁVÁ SE 

b) tržní hodnota je nižší než ocenění = vytvoří se opravná položka (důvodem je bilanční opatrnost) 

přecenění: 

b) přechodné 

c) trvalé 

 

Pomocí opravné položky k majetku se vyjádří dočasné snížení hodnoty majetku 

 

1. VÚD, tvorba opravné položky = přechodné snížení ceny 

                      09. 

            55.     19. 

                      29. 

                      391 

 

2. VÚD, zrušení opravné položky k majetku = když pominou důvody snížení ceny 

09.     

19. 

29.      55. 

391 

 

3. trvalé snížení hodnoty zboží 549/132 

 

1. vytvořena opravná položka pro dočasné snížení hodnoty náhr. dílů  559/191 

2. trvalé snížení hodnoty pomocných látek 549/112 

3. dočasné zvýšení = NEÚČTUJE SE 

 

1. VÚD, přechodné snížení hodnoty (= tvorba opravné položky)  559/191 

2. VÚD, zrušení opravné položky  191/559 

3. VÚD, trvalé snížení hodnoty materiálu 549/112 

 

ŠKODY = 582 mimořádné (živelné pohromy,...) 

1. VÚD, škoda na materiálu  582/112 

2. VÚD, předpis náhrady za škodu způs. zaměstnancem  335/688 

3. VÚD, přiznaná náhrada pojišťovnou   378/688 

4. úhrada od pojišťovny 221/378 
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VLASTNÍ UZÁVĚRKA 

Shrnutí postupu: 

a) uzavřou se výsledkové účty účtové skupiny 50 – 58 a 60 – 68 převodem jejich zůstatků na Účet zisků a 

ztrát (včetně převodových účtů v účtové skupiny 59 a 69) a jejich porovnáními se zjistí účetní HV  před 

zdaněním. 

b) účetní HV před zdaněním se upraví na daňový základ (mimo systém účetnictví) 

c) vypočte se a zaúčtuje se daň z příjmů splatná 

d) uzavřou se nákladové účty 591 až 594 převodem jejich zůstatků na Účet zisků a ztrát. 

 

Po zaúčtování daně z příjmů do nákladů dostaneme čistý (disponibilní) zisk, který se převádí z 710 - Účtu zisků a 

ztrát na 702 - Konečný účet rozvažný. 

Na počátku dalšího účetního období se převádí disponibilní zisk (vykázaná ztráta) z minulého roku prostřednictvím 

účtu 701 - Počáteční účet rozvažný na účet               431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. 

 

 

ZJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

HV = důležitý ukazatel úrovně hospodaření účetní jednotky. Zjišťuje se koncem roku na účtě 710 – Účet zisku a 

ztrát převodem zůstatků (= obratů od počátku roku) jednotlivých N a V účtů na tento závěrkový účet. 

 

Nejdříve se zjišťuje hospod. výsledek před zdaněním (tzv. hrubý účetní HV) = porovnáním zůstatků účtů skupin 

50 – 58 a 60 – 68. 

 

- provozní         50 – 55             60 – 65 

- finanční          56 – 57             66 – 67 

- mimořádný         58                     68 

 

provozní + finanční = HV z běžné činnosti 

mimořádný = HV z mimořádné činnosti 

 

Hrubý účetní HV se mimo systém účetnictví upraví na daňový základ, ze kterého se vypočítá daň z příjmů splatná 

a zaúčtuje se do nákladů. 

 

Účetní HV před zdaněním se musí upravit o některé položky nákladů a výnosů, které jsou nad rámec daňových 

přepisů, tj. které zákon o daních z příjmů neuznává. 

 

Náklady nad rámec daňových předpisů (zvyšují daňový základ), např.: 

- cestovné nad limit = účet 512 

- náklady na reprezentaci = účet 513 v plné výši 

- odměny členům orgánů společnosti = účet 523 v plné výši 

- dary nad limit stanovený zákonem o daních z příjmů = účet 543 

- pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí = účet 546 

- nesmluvní pokuty a penále = účet 545 

- kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (záporný se odečte) = účet 551 

- tvorba rezerv (kromě zákonných) = účty 554, 574, 584 v plné výši 

- tvorba opravných položek (kromě zákonných) = účty 559, 579, 589 v plné výši 

- pojistné, které nesouvisí s příjmy = účet 568 

- částky, o něž manka a škody převyšují přijaté náhrady (vyjma škod ze živelních pohrom a škod 

způs. neznámým pachatelem podle sdělení policie) = rozdíl mezi účty 582 a 688 

 

Výnosy nad rámec daňových předpisů (snižují daňový základ), např.: 

- čerpání, popř. zrušení rezerv do výnosů (kromě zákonných) = 654, 674, 684 v plné výši 

- čerpání, popř. zrušení opravných položek do výnosů (kromě zákonných) = 659, 679, 689 v plné 

výši 

- výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplat (např. u přijatých dividend, úroků) = účty 662, 665, 666  

 

Základ daně je možné snížit o položky odčitatelné od základu daně. Jsou to: 

a) daňová ztráta = která vznikla za předchozí zdaňovací období, je možno odečíst v rámci pětiletého období, 

po období kdy byla ztráta vyměřena. 

b) základ daně snížený o odčitatelné položky může být ještě snížen o dary: 
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1) jsou určeny na stanovené účely (např. školství, zdravotnictví, kulturu, charita,...) 

2) hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. (PO) 

3) v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého o odčitatelné položky (PO) 

 

Daň z příjmů splatná se vypočte z daňového základu, a to v rozdělení na daň z příjmů z běžné činnosti a 

z mimořádné činnosti a zaúčtuje se do nákladů běžného účetního období. 

 

                                                                                                               591 – Daň z příjmů běžné 

                    221 – Bankovní účty             341 – Daň z příjmů                   činnosti – splatná 

 2 

 1, 4a 

 

 4b 

 

                                                                                                               593 – Daň z příjmů mimoř. 

                                                                                                                    činnosti - splatná 

 3a 

 

 

  3b 

 

 

 

1. Výpis z účtu – úhrada záloh na daň z příjmů v průběhu účetního období 

2. VÚD – předpis daně z příjmů z běžné činnosti, je-li daňovým základem zisk 

3.VÚD – předpis daně z příjmů z mimořádné činnosti: 

a) je-li daňovým základem zisk 

b) je-li daňovým základem ztráta 

4.Výpis z účtu: 

a) úhrada doplatku daně (na zálohách zaplaceno méně než činí daňová povinnost) 

b) vrácení přeplatku daně (na zálohách zaplaceno více než činí daňová povinnost) 

 

Je-li v úhrnu za běžnou a mimořádnou činnost základ daně záporný, tj. ztráta, daň z příjmů se neodvádí. 

 

Po převodu zůstatků účtů 591 a 593 na Účet zisků a ztrát se zjistí disponibilní zisk (ztráta), ten se převede na 

Konečný účet rozvažný.  

 

Čistý zisk = HV po zdanění 

 

            710 – Účet zisků a ztrát 

                zisk             ztráta 

 

 

                                               710 – Účet zisků a ztrát 

                                     501 – 559                            601 – 659 

                                     561 – 579                            661 – 679 

                                     581 – 589                            681 – 689 

                                     591 

                                     593 

                                   celkem náklady            celkem výnosy 

                                   disponibilní zisk 

 

 

                                           702 – Konečný účet rozvažný 

                                        aktivní účty             pasivní účty 

                                                                     disponibilní zisk 
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UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH, VÝPOČET OBRATŮ A ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH 

 

Účetní knihy: 

- deník – jen obraty 

- hlavní kniha syntetické evidence – obraty i zůstatky 

- knihy analytické evidence – obraty i zůstatky 

 

Obraty = souhrny pohybů stran MD a D. 

 

Uzávěrka účetních knih zahrnuje: 

a) uzávěrku výsledkových účtů = převodem zůstatků na 710 – Účet zisků a ztrát 

b) uzávěrku rozvahových účtů = převodem zůstatků na 702 – Konečný účet rozvažný 

c) převod HV (po zdanění) z 710 na 702 

 

Provádí se kontrola formální správnosti účetních knih pomocí předvahy a kontrolních soupisek analytických účtů. 

 

Peněžní částky v knihách analytické evidence musí odpovídat příslušným částkám na syntet. účtech = kontrolní 

soupisky analytické evidence. 

 

Obratová předvaha = suma obratů MD se musí rovna sumě všech obratů D. 

 

710 – Účet zisků a ztrát = uzavírá výsledkové účty 

702 – Konečný účet rozvažný = uzavírá rozvahové účty 

 

          710 – Účet zisků a ztrát                                     702 – Konečný účet rozvažný 

   N  750 000,-    V 1 140 000,-                  Aktiva  2 300 000,-     Pasiva   1 910 000,- 

 zisk 390 000,-                                                                                zisk         390 000,- 

     1 140 000,-        1 140 000,-                    2 300 000,-                   2 300 000,- 

  

 

 

 

 


