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KFC/Základy účetnictví

Přednáška 7 a 8 a 9
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• Tuzemské pracovní cesty

• Zahraniční pracovní cesty

• Stravné

• Kapesné

• Náhrada výdajů za pohonné hmoty

• ostatní
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Cestovní náklady



• Povinnost přechodu z daňové evidence na 
účetnictví vzniká dnem zápisu do obchodního 
rejstříku.

• Při dobrovolném přechodu z daňové evidence na 
účetnictví se začíná účtovat od 1.ledna 
následujícího roku.

• Podmínkou přechodu je provedená inventarizace 
majetku a závazků a uzavření účetních knih.

• Případné inventarizační rozdíly jdou k tíži nebo ve 
prospěch syntetického účtu 491-Účet 
individuálního podnikatele.
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Přechod z daňové evidence na účetnictví a 
naopak



• Z hlediska zákona o daních z příjmů je potřeba provést 
úpravy určitých účetních položek pro stanovení 
správného základu daně.

• Hodnoty zásob lze při přechodu z daňové evidence  na 
účetnictví zahrnout jednorázově nebo rovnoměrným 
dílem do 5 následujících zdaňovacích období.

• Přechod z účetnictví na daňovou evidenci je možný jen 
od počátku účetního období.

• Při přechodu z účetnictví na daňovou evidenci je třeba 
provést inventarizaci majetku i  závazků a uzavřít účty.
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Přechod z daňové evidence na účetnictví a 
naopak



• S výjimkami je nutné v tomto případě zrušit účty 
časového rozlišení, účty rezerv,   opravných položek a 
účty kursových rozdílů. 

• Při ukončení podnikatelské činnosti se provádějí 
úpravy některých položek.

• Tytéž úpravy se týkají i ekonomických subjektů 
vykazujících jinou samostatně  výdělečnou činnost, 
pronájem, a to i v případě, že tato činnost byla 
přerušena a do  termínu pro podání daňového přiznání 
nezahájena či pokud ekonomický subjekt mění způsob 
uplatňování výdajů. 
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Přechod z daňové evidence na účetnictví a 
naopak



• Účetnictví účtuje nejen o provedených 
platbách, tedy příjmech a vydáních na účtech  
a v pokladně, ale rovněž o všech závazcích a 
pohledávkách, tedy právech

• Účetnictví zachycuje každý účetní případ na 
dvou souvztažných účtech, na recipročních 
stranách
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Základní účetní doklady



• Počáteční rozvaha ( k začátku činnosti )
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Základní účetní doklady

Aktiva Pasiva

Budovy          1.000.000                      
Stroje             1.000.000 

Základní kapitál   3.100.000 

Materiál            500.000 
Běžný účet     1.200.000 

Dodavatelé             500.000
Úvěr                       100.000 

Celkem aktiva   3.700.000 Celkem pasiva   3.700.000



• Činností hospodářského subjektu vznikají účetní 
případy, které působí změny rozvahových účtů 
stavů aktiv a pasiv               

• Mohou nastat tyto varianty:
– V aktivech dochází k přírůstku, rovněž tak v pasivech

– V aktivech dojde ke snížení (úbytku), sníží se i pasiva

– V položce aktiv se sníží stav, v jiné položce aktiv se 
naopak stav zvýší

– V položce pasiv dojde ke snížení, v jiné položce pasiv 
se naopak stav zvýší
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Základní účetní doklady



• Účty

• Pro všechny účty zahrnuté v počáteční rozvaze 
vytvoříme samostatné účty: 

Například: 

- Budovy

- Stroje

- běžný účet

- úvěrový účet atd.
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Základní účetní doklady



Postup při sledování stavu a pohybu aktiv a pasiv
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Základní účetní doklady

Počáteční 
rozvaha

Běžné 
zápisy

Konečná 
rozvaha



• Účtování typických účetních operací

– Účetní osnova

– Účty analytické

– Účty syntetické

– Účty rozvahové

– Účty výsledkové

– Účty podrozvahové

– Účty závěrkové
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Základní účetní doklady



Příklad

502 – Spotřeba energie      602 – Tržby z prodeje  služeb

1) 1 000      4) 6 000

2) 1 500 5) 3 000

3) 1 300 6) 4 000
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Základní účetní doklady



Druhy účtů
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Základní účetní doklady

Rozvahové

aktiv

pasiv

podrozvahové výsledkové

Nákladů

Výnosů

Závěrkové



• Účetnictví účtuje nejen o provedených platbách, tedy 
příjmech a vydáních na účtech  a v pokladně, ale rovněž o 
všech závazcích a pohledávkách, tedy právech.   

• Účetnictví zachycuje každý účetní případ na dvou 
souvztažných účtech na recipročních stranách.

• Na počátku podnikání je povinen podnikatel sestavit tzv. 
počáteční rozvahu.

• V rozvaze platí základní vztah účetnictví, tj., že aktiva se 
musí rovnat pasivům.

• Činností hospodářského subjektu vznikají účetní případy, 
které působí změny rozvahových účtů stavů aktiv a pasiv.

• Účet (čili konto) zachycuje stav a pohyb jednotlivých 
položek.
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Základní účetní doklady



• Pojem „závěrka“ znamená vodorovnou čáru, která 
uzavírá účet.

• Pojem „účtový rozvrh“ znamená soubor všech účtů, 
které budeme používat

• Pojem „účetní osnova“ znamená soubor všech 
možných účtů.

• Pro zápisy na rozvahové účty platí určitá  pravidla.
• Pro zápisy na účtech platí druhá základní rovnice 

podvojného účetnictví, tj. že MD = Dal.
• Finanční účetnictví zachycuje pohyby a stavy na účtech 

syntetických.
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Základní účetní doklady



• Některé syntetické účty mají k sobě ještě účty 
analytické. 

• Součet částech na účtech analytických tvoří údaj na 
účtu syntetickém.

• Účty, které jsou zahrnuty v rozvaze se nazývají účty 
rozvahovými.

• Hospodářské procesy se zaznamenávají na účtech 
výsledkových, ty jsou tvořeny účty nákladů a výnosů.

• Účty podrozvahové zaznamenávají majetky jiných 
subjektů než je daná instituce.

• Účty závěrkové slouží jen pro sestavení prvotní a 
konečné roční účetní závěrky. 
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Základní účetní doklady



Počáteční rozvaha
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Rozpis počáteční rozvahy do účtů

Aktiva Pasiva

Budovy          1.000.000                      
Stroje             1.000.000 

Základní kapitál   3.100.000 

Materiál            500.000 
Běžný účet     1.200.000 

Dodavatelé             500.000
Úvěr                       100.000 

Celkem aktiva   3.700.000 Celkem pasiva   3.700.000



Účetní rozvrh

021- Budovy, haly, stavby    411- Základní kapitál

PS 1.000.000 PS 3.100.000

022- Stroje, přístroje zařízení   321- Dodavatelé

PS 1.000.000 PS 500.000
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Rozpis počáteční rozvahy do účtů



112- materiál na skladě        231 – krátkodobé úvěry   

PS 500.000 PS 100.000

221- bankovní účty

PS 1.200.000
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Rozpis počáteční rozvahy do účtů



• Při zápisu na dva (či více) souvztažné účty 
musíme dodržovat závazná pravidla zápisu. 
Tyto náležitosti zápisu obsahují :

– datum zápisu

– značku zapisovatele 

– název nebo číslo protiúčtu
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Rozpis počáteční rozvahy do účtů



701 - Počáteční účet rozvážný

411  3.100.000                 021   1.000.000

321     500.000                 022    1.000.000

231     100.000                 112       500.000  

221    1.200.000

3.700.000                         3.700.000           
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Rozpis počáteční rozvahy do účtů



Děkuji za pozornost
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Závěr




