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Účetnictví, dnes se tím myslí pouze podvojné účetnictví, je dokonalý systém, který 
zobrazuje podnik jako v zrcadle. 
Ti, kteří se umí do toho zrcadla správným způsobem podívat o něm mohou zjistit všechno. 
 
Proto si zapamatujte: 
Program vám správné účetnictví nezajistí, pokud účetnictví neumíte ručně a na 
papíře a nerozumíte tomu, co děláte. 

 

Účetní doklady 
 
Vzhledem k tomu, že účetnictví zachycuje všechno co se v podniku děje a souvisí to 
s majetkem a závazky, jejich stavem a pohybem, musí být všechny tyto operace podchyceny. 
K tomu slouží účetní doklady. 
 
Účetnictví je přísně dokladová evidence a na každý pohyb musí existovat doklad. 
 
Doklady mají zákonem stanovené náležitosti: 
 
· označení účetního dokladu, 
· obsah účetního případu a jeho účastníky, 
· peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
· okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
· okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s předcházejícím bodem 
· podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby 
  odpovědné za jeho zaúčtování. 
 
Účetní doklady stanoví zákon striktně a přesně je vymezuje. Pozor: nezaměňujte náležitosti 
účetních dokladů s náležitostmi daňových dokladů. 
 
 Účetní zásady 
 
To, co dělá účetnictví účetnictvím, jsou účetní zásady. Ty naopak nejsou samostatně 
v předpisech striktně formulovány, ale jsou do jednotlivých nařízení zapracovány nepřímo. 
Jsou to všeobecně uznávaná pravidla (zpravidla mezinárodně). 
 
Některé obecně uznávané zásady: 
 
· zásada bilanční kontinuity: jednoduše říká, že stavy majetku a závazků zjištěné 
  jako konečné stavy v jednom roce jsou zároveň počátečními stavy nového účetního 
  období, 
 
· zásada historických cen: znamená, že cena, za kterou byl majetek pořízen a zaveden 
  do účetnictví zůstává po celou dobu jeho existence. Tzn. nereaguje ani na 
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   vliv inflace, ani na změny v tržní hodnotě majetku apod. (tato účetní zásada je 
 
v současné době nejdiskutovanější a v budoucnu může dojít ke změně. Tato změna 
by se dala označit jako revoluční), 
 
· zásada opatrnosti: zjednodušeně řečeno - nenadhodnocuj svůj majetek a nepodhodnocuj 
  svoje dluhy, 
 
· zásada konzistentnosti (stálosti metod): používané metody v účetnictví např. oceňování, 
  přepočty kurzů apod. nelze měnit kdykoli a bez důvodu. Pokud je změna 
  potřebná k lepšímu zobrazení skutečnosti je možné ji provést pouze 
  k 1. dni účetního období, 
 
· zásada stanovení účetní jednotky: je třeba přesné vymezení celku, za který se 
účtuje. V této souvislosti důležitá poznámka - uvědomte si, že při účtování se 
vždy jedná o vás a vaši účetní jednotku.Vždy si musíte odpovědět na otázku co se 
stalo mě (mé firmě) a nikdy si nesmíte odpovědět mě ubylo, jemu přibylo. Jeho tj. 
cizí účetnictví Vás nezajímá. 
 
Přes všechny jmenované i neuvedené účetní zásady si vždy při účtování připomínejte 
tuto: Účetnictví musí věrně a poctivě zobrazovat skutečnost. 
 
 
Účetní knihy 
 
Nyní již víte, na základě čeho budeme účtovat, jakými zásadami se budeme řídit, ale 
teď je důležité do čeho budeme zapisovat. 
 K tomu slouží účetní knihy. 
 Označení účetní knihy je dnes již pouze symbolické, protože dnes již mají zcela jinou 
podobu. 
Nejčastěji jsou uloženy v paměti počítače a jako kniha opravdu nevypadají. 
 
Nejdříve se účetní zápis provede do deníku. Sem se zapisují účetní případy v časové 
(chronologické) posloupnosti tak, jak postupně vznikají. 
 
Následně se provádějí zápisy do hlavní knihy. V ní jsou účetní položky setříděny 
z věcného hlediska. Tzn. materiál k materiálu, peníze k penězům apod. Hlavní kniha 
je soubor všech syntetických účtů (bude vysvětleno v dalších kapitolách) 
 
Jsou-li potřeba podrobnější údaje o jednotlivých položkách, čerpají se z knihy analytických 
účtů (bude vysvětleno dále). Zde se mohou například podrobněji evidovat 
konkrétní položky materiálu, což na syntetických účtech není možné. 
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Účetní předpisy 
 
Základním předpisem, který upravuje účetnictví v České republice je zákon o účetnictví 
č. 563/1991Sb. Tento zákon byl již mnohokrát novelizován a v posledních letech 
prošel významnými změnami. Vztahuje se na všechny jednotky, které mají povinnost 
účtovat. Vzhledem k tomu, že je v ČR mnoho typů účetních jednotek, jejich 
účtování se musí lišit (podnikatelské subjekty musí účtovat jinak než obce nebo banky 
apod.), znamená to, že zákon řeší pouze obecná a všem účetním jednotkám společná 
ustanovení. 
 
Konkrétněji jsou postupy pro jednotlivé subjekty dány vyhláškami. Pro podnikatele 
platí vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění. Tato vyhláška je také průběžné novelizována 
- ale pozor pod jiným číslem. 
 
Poslední z nezbytných předpisů jsou České účetní standardy. Také tyto standardy se 
liší podle typu účetních jednotek. 
 
Kromě toho je třeba si uvědomit vazby na zákony, bez jejichž respektování by účetnictví 
nemohlo plnit základní funkci tj. věrně a poctivě zobrazovat skutečnost. Jde například 
o daňové zákony, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o cestovních náhradách, 
zákony o sociálním a zdravotním pojištění apod. 
 
Kromě toho ČR jako člen EU musí mít ve svých zákonech zapracovány direktivy EU, 
které se týkají účetnictví. 
 
V současné době se účetní jednotky dostávají často do kontaktů se zahraničními firmami, 
ať už jsou jimi vlastněny, nebo s nimi obchodují, případně chtějí, aby byly jejich 
akcie obchodovány na burze apod. Z tohoto důvodu jim nezbývá než respektovat 
také Mezinárodní účetní standardy IFRS (International Financial Reports Standards). 
 
 
Základy účtování 
 
Každý dobrý účetní musí umět myslet v těchto intencích a používat jednoduché názorné 
zobrazení. 
 
Majetek a zdroje jeho krytí 
 
Majetek – souhrn hospodářských prostředků účetní jednotky. V účetnictví je majetek 
posuzován ze dvou hledisek: 
 
z hlediska formy – AKTIVA 
z hlediska zdrojů, ze kterých byl pořízen – PASIVA 
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Aktiva se člení na majetek: 
 
 
Dlouhodobý (stálý), který v průběhu používání neztrácí svou původní formu pouze se 
postupně opotřebovává a tak vstupuje do hodnoty výrobku (výkonu). 
 Jedná se o: 
 
 
· dlouhodobý hmotný majetek: 
· stavby, 
· samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 
· základní stádo a tažná zvířata, 
· pěstitelské celky trvalých porostů… 
· dlouhodobý nehmotný majetek: 
· zřizovací náklady, 
· software, 
· nehmotné výsledky výzkumu a vývoje… 
· dlouhodobý finanční majetek: 
· majetkové cenné papíry (akcie, podíly), 
· úvěrové cenné papíry (dluhopisy, směnky)… 
 
 
 
Krátkodobý (oběžný) v průběhu výrobního procesu se spotřebovává najednou. Pro 
tento druh majetku je typický tzv. koloběh majetku, kdy se průběžně mění forma majetku. 
Jedná se o: 
 
 
· zásoby: 
· materiálu, 
· vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky), 
· zboží, 
· zvířata. 
· pohledávky (to, co mám obdržet od někoho jiného- neuhrazené nároky) 
· krátkodobý finanční majetek: 
· peněžní prostředky na běžném účtu a v hotovosti, 
· ceniny, 
· krátkodobé cenné papíry, 
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Obr. Koloběh majetku 
 
 

 
 
 
Pasiva se dále člení na: 
 
Vlastní zdroje: 
· vlastní kapitál: 
· základní kapitál - hodnota toho, co podnikatel vkládá do společnosti, 
· kapitálové fondy – zdroje, které podnik získává jinak než podnikatelskou 
činnosti, např. přijaté dotace, přijaté dary. 
· zisk - nově vytvořené zdroje jako výsledek podnikatelské činnosti. 
 
 
Cizí zdroje: 
· cizí kapitál – závazky (to, co někomu dlužím): 
· vůči zaměstnancům, 
· vůči dodavatelům, 
· bankám, 
· státu… 
· rezervy – na budoucí závazky. 
 
Souběžný dvojí pohled na majetek představuje základní prvek podvojného účetnictví. 
 
BILANČNÍ PRINCIP: AKTIVA = PASIVA 
 
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku se nazývá 
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ROZVAHA. 
 
Obr. Schematické znázornění rozvahy 
 
 

 
 
 
 
 
 
· Den, ke kterému je rozvaha sestavována se nazývá rozvahový den. 
 
· Jednotlivé složky aktiv a pasiv se nazývají rozvahové položky. 
 
· Peněžní částky u rozvahových položek se nazývají rozvahové stavy. 
 
· Zahajovací rozvaha je sestavována ke dni vzniku společnosti (zápis do obchodního 
rejstříku). 
 
· Řádná rozvaha je sestavována vždy k poslednímu dni účetního období (účetním 
obdobím je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). 
 
· Mimořádná rozvaha se sestavuje v ostatních případech uzavírání účetnictví 
(likvidace, prohlášení konkursu). 
 
· Pokud to vyžadují předpisy, může účetní jednotka sestavit mezitímní rozvahu, 
při této závěrce se neuzavírají účetní knihy. 
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Jak už bylo uvedeno rozvaha vyjadřuje stav majetku k určitému okamžiku.  
 
Hospodářský proces v podniku probíhá neustále a majetek mění svoji formu. Proto dochází 
k častým změnám v aktivech a pasívech. Tyto změny jsou způsobeny například nákupem 
materiálu, úhradou dluhu dodavatelům, výplatou mezd... 
 
Tyto změny označujeme jako hospodářské operace. Hospodářská operace zaznamenaná na 
účetním dokladu se nazývá účetní případ.  
 
Každý účetní případ mění vždy dvě rozvahové položky. 
 
 
Proto lze uvést 4 změny rozvahových stavů: 
 
· Změny pouze v aktivech A +, A - 
· Změny pouze v pasivech P +, P - 
· Přírůstek na obou stranách rozvahy A +, P + 
· Úbytek na obou stranách rozvahy A -, P – 
 
Podstatné je, že po každé změně rozvaha zůstává v rovnováze 
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