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Maturitní otázka č. 23. 
23/ Účetní závěrka. Charakteristika a obsah účetní závěrky. Druhy a rozsah ÚZ. Obsah a struktura účetních výkazů 
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow). Povinnosti související s účetní závěrkou.  
 
Účetní závěrka = vyvrcholení účetních prací za celé účetní období (kalendářní rok) v každé účetní jednotce. Vychází ze 
zákona o účetnictví. 
Účetní závěrku upravují tyto předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb. 

představuje: 
a) informace o A a P 
b) informace o výši N a V, jejich struktuře a o dosaženém HV. 

Termíny účetní závěrky vyplývají ze zákona o účetnictví a jsou shodné s termíny pro uzavření účetních knih.  
 
Druhy účetní závěrky 
Účetní závěrka jako provázaný uspořádaný systém informací se sestavuje buď v pravidelných intervalech nebo na 
základě potřeby vyvolané uživateli účetních informací, určitou hospodářskou operací nebo situací. 
 
1) Řádná účetní závěrka: se sestavuje k poslednímu dni účetního období, kdy účetní jednotka uzavírá účetní knihy 
(rozvahový den); účetním obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok (hospodářským rokem je účetní období, 
které může začít prvním dnem jiného měsíce než je leden a trvá dvanáct měsíců). 
 
2) Mimořádná účetní závěrka má stejný obsah, rozsah a postup sestavení, jako řádná účetní závěrka. Sestavuje se 
například: 

 ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, 

 ke dni předcházejícímu dni, kdy nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky 
rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace na konkurs, 

 ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, 

 ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, účinky splnění plánu oddlužení atd. 
 
3) Mezitímní účetní závěrka: Podstatou mezitímní účetní závěrky v České republice je, že se při ní neuzavírají účetní 
knihy, inventarizace se dělá v omezeném rozsahu (jen pro potřeby změny ocenění), sestavuje se k okamžiku, kdy tak 
stanoví některý z právních předpisů (účetní jednotky mají zájem ji sestavovat v případě, kdy samy potřebují znát výstupy 
z účetnictví např. pro rozhodování, při změně statutárních orgánů atp.). 
 
4) Konečná účetní závěrka: některé složitější obchodní procesy, například přeměny společnosti (slučování, rozdělování), 
likvidace, konkurs vyžadují sestavení tzv. konečné účetní závěrky. Tato účetní závěrka má stejný obsah jako řádná, 
sestavuje se např. ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny. Samozřejmě se liší použitými účetními metodami, 
zejména oceňováním. 
 
5) Konsolidovaná účetní závěrka: se sestavuje, pokud je účetní jednotka obchodní společností a je v pozici ovládající či 
řídící osoby nebo uplatňuje podstatný vliv v jiné účetní jednotce; konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrkou za 
vymezený majetkově propojený celek (konsolidační celek) a sestavuje se na základě stanovených metod konsolidace: 

a) plná konsolidace - použije se při zahrnutí ovládané nebo řízené osoby do konsolidované účetní závěrky 
b) poměrná konsolidace - použije se při zahrnutí osoby, která je celá ovládaná ve shodě s další nebo dalšími 

osobami, pokud tato osoby mají shodný podíl na základním kapitálu ovládané nebo řízené osoby, do 
konsolidované účetní závěrky 

c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) - použije se při zahrnutí osoby pod podstatným vlivem do 
konsolidované účetní závěrky. 

 
ÚZ musí být podepsána statutárním orgánem, jde-li o PO, nebo FO, která je účetní jednotkou. 
 
Přezkoumání ÚZ je povinností dozorčí rady obchodní společnosti, družstva nebo státního podniku, pokud je zřízena. 
Dozorčí rada podává zprávu o přezkoumání valné hromadě nebo členské schůzi. 
ÚZ řádná i mimořádná podléhají ověření auditorem podle obchodního zákoníku v a.s., podle zákona o účetnictví 
v obchodních společnostech a družstev. 
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Schválení ÚZ v obchodních společnostech patří do pravomoci valné hromady, v družstvech členské schůze a ve státních 
podnicích zřizovatele. Do jejich povinností patří sejít se nejpozději do šesti měsíců po rozvahovém dni a schválit účetní 
závěrku. 
 
Zveřejnění účetní závěrky 
Základní informovanost o účetních datech osob zapsaných v obchodním případně i jiném rejstříku je dána povinností 
zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin u obchodních soudů. Sbírka listin je veřejným seznamem, do 
kterého má každý možnost nahlížet, informace si tisknout z internetu nebo si je na soudu vyžádat. 
Účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku - předat ji do sbírky listin, výhradně v elektronické podobě, 
nejpozději do konce následujícího účetního období. Ty, které mají povinnost auditu, mají termín zkrácený, a to na 30 
dnů poté, kdy je účetní závěrka ověřena auditorem a schválená. 
 
Účetní jednotky, jejichž ÚZ podléhá ověření auditorem, povinně zveřejňují údaje z ÚZ v obchodním rejstříku (viz. 
www.justice.cz). Vyhotovují výroční zprávu, která musí být také ověřena auditorem. 
 
Náležitosti účetní závěrky 

a. jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; sídlo nebo bydliště a místo podnikání 
b. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, 
c. právní formu účetní jednotky, 
d. předmět podnikání, 
e. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 
f. okamžik sestavení účetní závěrky, 
g. podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky  

 
Ověřovací povinnost 
Účetní závěrku musí mít povinně ověřenou auditorem např. akciové společnosti.  
Auditorský výrok může mít čtyři stupně: 

 bez výhrad 
 s výhradou 
 záporný výrok 
 odmítnutí výroku 

ÚZ se skládá: 
a) rozvaha (bilance) 
b) výkazu zisků a ztrát (výsledovka) 
c) příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích 

 
Varianty ÚZ: 

a) ÚZ v plném rozsahu 
b) ÚZ ve zkráceném rozsahu = kde závěrka nepodléhá ověření auditorem. 

 
Účel ÚZ: informovat uživatele ze zákona a ostatní uživatele o stavu majetku a jeho krytí, o finanční situaci a o HV účetní 
jednotky. 
 
Uživatelé: 
1) vnější uživatelé = finanční úřad (předkládá se mu ÚZ spolu s daňovým přiznáním), příslušná statistická správa, 
obchodní soud, banky, společníci a členové družstev. 
2) vnitřní uživatelé = řídící pracovníci společnosti (manageři, správní rada, dozorčí rada, představenstvo), družstev a 
státních podniků, věřitelé, zákazníci,... 
 
SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
K dostatečnému informování o věrném obrazu společnosti – účetní jednotky je nezbytné, aby účetní závěrka měla 
třísložkovou skladbu.  

a) rozvaha – přehled majetku 
b) výkaz zisků a ztrát – struktura HV 
c) přehled o peněžních tocích – struktura toku peněžních prostředků 

Mezi jednotlivými částmi ÚZ jsou vzájemné vazby. 

http://www.az-data.cz/slovnik/auditor
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ROZVAHA (BILANCE) 

- přehled majetku podle druhů (aktiva) a zdrojů krytí (pasiva) 
- na straně A vyčteme údaje o stavu majetku, o jeho struktuře, opotřebování DHM, sestupně podle likvidnosti 
- na straně P zjistíme, kolik činí vlastní zdroje a kolik cizí a jejich podrobnější skladbu 
- brutto = pořizovací cena, korekce = oprávky, opravné položky, netto = skutečná cena. 
- zobrazuje se období běžné a minulé 
- za minulé období se hodnoty vykazují v netto ocenění 

 
Základní schéma rozvahy lze tedy znázornit následovně: 

                  Aktiva                 Rozvaha k 31. 12. 20xx Pasiva 

Dlouhodobý majetek (aktiva) Vlastní kapitál 
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál 
Dlouhodobý hmotný majetek Fondy 
Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření (zisk) 
Oběžný majetek (aktiva) Cizí zdroje 
Zásoby Dlouhodobé závazky 
Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky 
Krátkodobé pohledávky Bankovní úvěry 
Peněžní prostředky  
Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (VÝSLEDOVKA) 
- je uspořádán stupňovitě, kdy V a N se člení podle činností. Tato úprava umožňuje získat informace o zdrojích 

tvorby HV. 
- výsledovka se vztahuje k určitému účetnímu období 
- rozvaha se vztahuje ke dni účetní závěrky (tj. k 31.12) 

 
Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: 

 provozní výsledek hospodaření - rozdíl mezi provozními výnosy a náklady, 

 finanční výsledek hospodaření - rozdíl mezi finančními výnosy a náklady, 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost - součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený 
o splatnou a případně i odloženou daň z příjmů za běžnou činnost, 

 mimořádný výsledek hospodaření - rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou a 
případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti, 

 výsledek hospodaření za účetní období - součet hospodářského výsledku za běžnou a mimořádnou činnost 
— vyjadřuje tzv. disponibilní (čistý) zisk, tj. zisk po zdanění, popř. ztrátu 

 
Výnosy = jsou uspořádány podle zdrojů, z nichž vznikají. 
Náklady = podle druhového a účelového členění 
 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE: je povinnou součástí účetní závěrky, obsahuje důležité údaje zejména pro vnější uživatele. 
 
Účelem je: 

a) vysvětlit a rozvést podstatné informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát 
b) doplnit informace neuvedené v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. 

 
Povinný obsah přílohy je stanoven Ministerstvem financí ČR, formální stránka není předepsána. Vypracovává se formou 
tabulek i popisným způsobem. 
 
 Může být: 

- plného rozsahu 
- zkráceného rozsahu 

 
Předkládá se finančnímu úřadu spolu s rozvahou a výkazem zisků a ztrát současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů, 
ale nepředkládá se statistickému orgánu. 
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Má 4 části: 

a) obecné údaje 
b) údaje o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
c) doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
d) přehled o cash flow (peněžních tocích) 

 
Údaje se získávají u účetních písemností účetní jednotky (účetních knih, účetních dokladů a ostatních účetních 
písemností) a z dalších podkladů, která má účetní jednotka k dispozici. 
 
Příloha k účetní závěrce obsahuje: 
a) obecné údaje: název podniku, sídlo, právní forma, popis organizační struktury, popis hlavní a ostatních činností, jména 
statutárních orgánů, počet zaměstnanců. 
b) informace o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování, metoda evidence zásob, způsob odpisování, 
kurzovní přepočty, atd.  
 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 
Peněžní tok = zobrazuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti účetní jednotky za určité 
období. 
Významnou informací pro každou účetní jednotku je, kolik měla PP na začátku období, kolik a nač je vydala, kolik jich 
přibylo a jaký je jejich konečný stav po změnách. 
 
Podstatou je: získání informací o příjmech a výdajích peněžních prostředků za určitý časový interval.  
Z přehledu je zjistitelné, proč je podnikatelský subjekt v platební neschopnosti, proč se zvyšuje nedostatek PP, i když 
účetní jednotka dosahuje zisku. 
 
Poskytuje informace o: 

a) stavu PP na začátku sledovaného období 
b) tvorbě PP podle jednotlivých činností 
c) užití PP podle jednotlivých činností 
d) stavu PP na konci sledovaného období 
e) celkovém peněžním toku za sledované období 

 
Přehled o peněžních tocích v naší metodice vychází z hospodářského výsledku před zdaněním, který je upravován o 
příslušné položky = tzv. nepřímá metoda. 
 

PŘEHLED O ZMĚÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

K analýze změn v jednotlivých položkách vlastního kapitálu nestačí jen rozvaha, pro uživatele účetních závěrek 
byl zaveden další účetní výkaz, který zpodrobňuje základní informace z rozvahy, tj. stav vlastního kapitálu na počátku 
účetního období a stav k rozvahovému dni. 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem pasivní rozvahové položky vlastní kapitál a podává informace 
o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma účetními obdobími, resp. mezi dvěma 
rozvahovými dny. Pokud došlo ke změně kapitálu z titulu vyplacených dividend, musí být tyto dividendy vyčísleny zvlášť 
a dále musí být uvedeny zdroje, ze kterých byly dividendy vyplaceny. 
 

 


