
Souvislý účet í případ - pra ov í list  - Postup účet í h pra í 
 

. Základ í i for a e o účet í jed ot e 

ÚJ Vaše j é o, s.r.o., jste jedi ý  společ íke  

Před ět či osti ede í účet i t í, ákup a prodej z oží A 

Další údaje plát e DPH 

 pod iká í v pro ajaté ka eláři 
 jede  za ěst a e , zda se u pře ádí a účet 

 

. Sez á e í s účet í doku e ta í 

Určete, o je potře a i i ál ě zjistit před zaháje í  účet í h pra í 

 

 

 

 

 

 

 

. Vytvoře í v itř í h s ěr i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Oz ačová í účet í h dokladů 

Doklady jsou oz ačo á y:  
 přijatá faktura  ýpis z a ko ího účtu 

 yda á faktura  itř í i ter í  účet í doklady 

 poklad í doklady    

    



. Použitý účtový rozvrh 

022 Hmotné movité věci 411 Základní kapitál 
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 421 Zákonný rezervní fond 

082 Oprávky k samostatným movitým věcem 431 Hospodářský výsledek ve schval. řízení 
132 Zboží na skladě 501  Spotřeba materiálu 

211 Pokladna 504 Prodané zboží 
213 Ceniny 518 Ostatní služby 

221 Bankovní účty 521 Mzdové náklady 

261 Peníze na cestě 524 Zákonné sociální pojištění 
311 Odběratelé 538 Ostatní daně a poplatky 

321 Dodavatelé 551 Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. maj. 
331 Zaměstnanci 568 Ostatní finanční náklady 

336 Zúčtování s institucemi sociál. zab. a zdr. poj. 602 Tržby z prodeje služeb 

336100 Zdravotní pojištění 604 Tržby za zboží 
336200 Sociální pojištění 662 Úroky 

342 Ostatní přímé daně 701 Počáteční účet rozvažný 

343 Daň z přidané hodnoty 702 Konečný účet rozvažný 

345 Ostatní daně a poplatky 710 Účet zisků a ztrát 
 

6. Účet í prá e a začátku roku - sestave í počáteč í rozvahy 

Účet Kč Podklady z inventurních soupisů / Poznámka 

022 660 000,00 osobní auto, pořízeno v říjnu předchozího roku, předpokládaná doba 

upotřebitelnosti je 5 let 
082  souhrn odpisů za říjen-prosinec předchozího roku 

132  50 ks zboží A, pořizovací cena 1 ks je Kč 200,00 

211 48 915,00  

221 180 050,00  

311  XYZ, s. r. o. – za vedení účetnictví Kč 36 300,00 

ABC, v. o. s. – za prodej zboží A Kč 24 200,00 

321 67 830,00 Dodavatel, s. r. o. – za nákup zboží A 

331 24 007,00 výplata mzdy za prosinec předchozího roku  
336 13 500,00 zdravotní pojištění za prosinec Kč 4 050,00 (analytický účet 336100) 

sociální pojištění za prosinec Kč 9 450,00 (analytický účet 336200) 
342 2 693,00 záloha na daň z příjmů zaměstnance za prosinec 

343 58 385,00 povinnost k DPH za prosinec předchozího roku 

345 750,00 doplatek silniční daně za předchozí rok 

411  základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 

421 60 000,00 vytvořený rezervní fond 

431 99 300,00 disponibilní zisk před rozdělením za předchozí rok 

Aktiva 

 

Rozvaha k 1.1. 

 

Pasiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Aktiva celkem  Pasiva celkem  



Založe í účet í h k ih 

Na ol ý list papíru založte účty hla í k ihy, založte účet í de ík. Založte a alyti kou 
evidenci k účtu  Z oží a skladě. Rozepište roz ahu do účtů. 

Příklad lze ypra o at: 

- ruč ě, 
- v Excelu, 

- v účet í  soft are. 

 

7. Účet í prá e ěhe  účet ího o do í 

 Určete, jaký je postup účto á í ěhe  účet ího o do í 

 

 

 

 

 

 

Běhe  účet ího o do í pro zjed oduše í účtuje e pouze  led u  došlo k ásledují í  
hospodářský  opera í , které yly dolože ý účet í i doklady. U každé situa e určete 
doklad, zaúčtujte do de íku, hla í k ihy a a alyti ké e ide e. 

Hospodářská operace 1 – nákup kopírovacího stroje 

Účetní jednotka uzavřela kupní smlouvu s firmou Elektro, s. r. o. na nákup kopírovacího 
stroje Minolta, cena bez DPH činí Kč 39 700,00 + DPH 21 % činí Kč 8 337,00, k úhradě Kč 
48 037,00. Firma Elektro dne 5. 1. vystavila vyúčtování (fakturu), platební podmínky  - platba 

převodem z účtu, splatnost 14 dní. O nákupu se radila s podnikatelem Novákem, který nákup i 
zprostředkoval. Za tuto službu si Novák vyúčtoval dne 5. 1. Kč 500,00 (podnikatel není plátce 
DPH), což bylo zaplaceno v hotovosti. Ten samý den byla kopírka do firmy přivezena a 
zařazena do užívání. 

Hospodářská operace 2 – prodej účetních služeb 

Účetní jednotka poskytuje účetní služby firmě ABC, za zpracování účetnictví jí dne 7. 1. 

vyúčtovala (vystavila fakturu) Kč 25 000,00 bez DPH, DPH 21 % je Kč 5 250,00, k úhradě 
Kč 30 250,00. Firma ABC zaplatila dne 10. 1. v hotovosti. 

 

Hospodářská operace 3 – nákup zboží 
Účetní jednotka podle smlouvy nakupuje Zboží A od velkoobchodu Dodavatel, s.r.o. V lednu 

nakoupila 50 ks zboží, které jí velkoobchod poslal jako balík. Vyúčtování na faktuře ze dne 
10. 1. bylo následující: 
70 ks zboží A po Kč 200,00, cena bez DPH Kč 14 000,00, poštovné a balné Kč 210,00 

cena bez DPH Kč 14 200,00, DPH 21 % Kč 2 984,00, k úhradě Kč 17 194,00. 

Zásilka zboží byla zaplacena dobírkou a přijata do firmy dne 11. 1. Ten samý den byla 
převzata na sklad. 

 



Hospodářská operace 4 – platba nájmu za leden 

Podle smlouvy je nájem kanceláře placen měsíčně v hotovosti, vždy 15. dne příslušného 
měsíce. Nájemné činí Kč 6 000,00 (osvobozeno od DPH). 

 

Hospodářská operace 5 – nákup notebooku 

Účetní jednotka koupila dne 16. 1. v hotovosti notebook Fujitsu Siemens, doklad z prodejny 

Elektro (prodejka - faktura za hotové) je na Kč 17 000,00 bez DPH, DPH 21 % činí 3 570,00, 

celkem zaplatila Kč 20 570,00. 

 

Hospodářská operace 6 – odvod hotovosti na účet 
Dne 17. 1. účetní jednotka odvádí přebytečnou hotovost Kč 20 000,00 z pokladny na účet. 
 

Hospodářská operace 7 – prodej zboží A 

Účetní jednotka uzavřela kupní smlouvu s firmou SBO, v. o. s., která od ní nakupuje zboží A. 

Prodává se 100 kusů zboží A po Kč 250,00 + 21 % DPH. Účetní jednotka vystavila dne 19. 1. 

vyúčtování (fakturu), splatnost 14 dnů, způsob úhrady bankovním převodem. Zboží A si firma 

SBO ten samý den odvezla. 
 

Hospodářská operace 8 – nákup cenin 

Dne 23. 1. účetní jednotka na poště zakoupila dálniční známku (osobní auto je v evidenci 

účetní jednotky) za Kč 1 500,00 a 20 ks poštovních známek po Kč 19,00. Dálniční známka 
byla ihned vylepena na auto, poštovní známky nebyly zatím spotřebovány. 
 

Hospodářská operace 9 – výpis z běžného účtu 1. 1. – 31. 1. 

Dne 31. 1. přišel účetní jednotce výpis z běžného účtu za leden. 
Dat. Text Kč 

3.1. úhrada od XYZ (fa – minulé období) 36 300,00 

5.1. úhrada Dodavateli (fa – minulé období) 67 830,00 

8.1. doplatek silniční daně  750,00 

12.1. odvod DPH  58 385,00 

15.1. výplata mzdy 24 007,00 

15.1. úhrada ZP 4 050,00 

15.1. úhrada SP 9 450,00 

15.1. úhrada daně  2 693,00 

17.1. vyúčtování odvodu hotovosti 20 000,00 

23.1. platba pf0001 48 037,00 

31.1. poplatky za vedení účtu, za položky 140,00 

31.1. úrok z účtu 3,05 

 

Hospodářská operace 10 – mzdy za leden 

Zaměstnanec je odměňován stálou měsíční mzdou Kč 30 000,00. V lednu dostal odměnu Kč 
2 000,00, Podepsal Prohlášení poplatníka, uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě.  
Výpočet mzdy: 



 

Hospodářská operace 11 – měsíční odpisy dlouhodobého majetku 

31. 1. účetní jednotka účtuje odpisy dlouhodobého majetku. Má v evidenci dva druhy: 
Majetek Vstupní cena Měsíční odpis Výpočet 

auto    

kopírka    

 

 

8. Prá e a ko i účet ího o do í 

Zkontrolujte analytickou a syntetickou evidenci. 

Uza řete účty, pro eďte pře ody ko eč ý h zůstatků a ýsledku hospodaře í. 



  

 

Národ í pedagogi ký i stitut České repu liky  
Projekt Moder iza e od or ého vzdělává í MOV  
Se ováž é á . / 5,    Praha  
www.projektmov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ko ple í úloh  


