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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření ke zkvalitnění účetní závěrky ve firmě DS 

ÚČTO s.r.o. za rok 2013. Práce je rozdělena do dvou částí.  

Předmětem první části je teoretická část, která má za úkol na základě informací, čerpaných 

z odborné literatury, přiblížit sestavení účetní uzávěrky a následné účetní závěrky. V práci 

jsou zmíněny nejdůležitější právní předpisy a přípravné práce, které souvisí s účetní 

uzávěrkou a závěrkou.  

Druhou částí je praktická část, ve které je charakterizována firma DS ÚČTO s.r.o. Dále je 

analyzována účetní uzávěrka a závěrka za konkrétní rok 2013. Závěrem praktické části je 

shrnutí zjištěných poznatků o účetní závěrce roku 2013 a návrh možných opatření k jejímu 

zlepšení do budoucna. 

 

Klíčová slova: účetní uzávěrka, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, hospodářský 

výsledek, daň z příjmů   

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to design some measures to improve the quality of the 

final accounts in company DS ÚČTO s.r.o. for the year 2013. The work is divided into two 

parts. 

The first part is theoretical and is based on information drawn from literature. It mentions 

all the necessary legislation and preparatory work as well as describes the formation 

of financial statements and subsequent final accounts. 

The second part is practical and not only characterizes the company DS ÚČTO s.r.o. 

but especially analyzes the financial statements and final accounts for the year 2013. All 

the findings are then presented in the summary of this work. There are as well some 

proposals of possible measures to improve the final accounts in the future. 

 

Keywords: financial statement, final accounts, balance sheet, profit and loss statement, net 

income, income tax 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se věnuje problematice účetní uzávěrky a závěrky v konkrétní slovenské 

účetní firmě DS ÚČTO s.r.o. Pod účetnictvím a především účetní závěrkou, která je 

tvořena účetními výkazy, jsou ukryty poklady, které je možno najít v podobě důležitých 

informací. Cenné informace jsou využívány řadou uživatelů – širokou veřejností, 

investory, státem, zaměstnanci firmy, …. Jsou uplatňovány pro jejich účely a záměry.  

Účetní závěrka každé účetní jednotky je povinně zveřejňována v poctivém, reálném 

a srozumitelném obrazu účetnictví. Proto lze usuzovat, že představuje jakési zrcadlo každé 

firmy, kde lze například shlédnout, jaký majetek je účetní jednotkou vlastněn, z čeho je 

financován, jaká je její finanční situace a řadu dalších významných údajů, především však, 

výsledek hospodaření, který je firmou vykazován ve výkazu zisku a ztráty (čistý zisk nebo 

ztráta). 

Teoretická část bakalářské práce nejprve zmiňuje základní právní předpisy, kterými je 

účetní uzávěrka a s ní související účetní závěrka v České republice upravena. Uvedena je 

trojice nejdůležitějších. Následně se práce zabývá účetní uzávěrkou, která předchází účetní 

závěrce. Jedná se zejména o inventarizaci, zúčtování operací na konci účetního období, 

zjištění výsledku hospodaření, vyčíslení daně z příjmů, zaúčtování daňové povinnosti 

a uzavření všech účtů, jak rozvahových, tak výsledkových. 

 Dále jsou v práci stručně charakterizovány účetní výkazy, které tvoří samotnou účetní 

závěrku, která je vrcholovým dokumentem účetní jednotky za určité období. Zmíněny jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. Tyto výkazy jsou sestavovány účetními jednotkami 

povinně. Další výkazy, které je možno sestavovat, jsou přehled o peněžních tocích 

a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

V závěru teoretické části jsou uvedeny i následné povinnosti související s účetní závěrkou, 

jako především její zveřejnění do Sbírky listin a případné pokuty za toto nesplnění. 

V praktické části je nejprve představena a blíže charakterizována slovenská účetní firma 

DS ÚČTO s.r.o. Následně je práce zaměřena na analýzu účetní uzávěrky a závěrky za rok 

2013. Analýzy jsou sestaveny z reálných údajů, které jsou čerpány především z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. Ve Slovenské republice jsou všechny účetní 

závěrky (výkazy) v podvojném účetnictví tvořeny v plném rozsahu s výjimkou 

mikroúčetních jednotek.  
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Doplňující údaje k účetní závěrce, které nebylo možné vyčíst z podkladů, byly poskytnuty 

a blíže rozvedeny samotnou jednatelkou společnosti. V práci jsou zahrnuty i hlavní rozdíly 

při sestavení účetní závěrky v České a Slovenské republice.  

Vzhledem na dřívější sjednocení (Československo) nejsou rozdíly týkající se účetní 

závěrky nijak zvlášť odlišné. Proto jsou v příslušné kapitole stručně zmíněny i některé 

další zajímavosti vztahující se k účetní závěrce, které jsou v obou republikách odlišné, 

např. sazba daně z příjmu právnických osob, právní úprava společnosti s ručením 

omezeným nebo rejstřík účetních závěrek. 

Základním cílem bakalářské práce je navrhnout opatření ke zkvalitnění účetní závěrky 

ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. po provedení analýzy její účetní uzávěrky a závěrky za rok 

2013. V práci jsou popsány návrhy k jejímu zlepšení do budoucna, prostřednictvím kterých 

je možno předcházet případným nesrovnatelnostem a může být podle nich ulehčeno 

sestavování účetních závěrek v dalších letech. 



 

I TEORETICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

1 PRÁVNÍ RÁMEC ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Nejdůležitějšími účetními předpisy pro Českou republiku jsou zákon o účetnictví, 

prováděcí vyhlášky a české účetní standardy.  

Základním účetním předpisem je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, kterým je vytvořen právní rámec pro rozsah a způsob vedení účetnictví, jeho 

průkaznost a prostřednictvím něj je také regulována účetní závěrka. Je jednotnou právní 

normou pro všechny typy účetních jednotek. Zákon o účetnictví je předkládán 

Ministerstvem financí ČR. (Paseková, 2007, s. 9) Zákon o účetnictví je součástí veřejného 

práva. (zákony.centrum.cz, © 1999-2014) 

V části první (§1 až §8) je definován především předmět účetnictví. V druhé časti (§9 až 

§17) je upravován rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy. 

Část třetí (§18 až §23b) je věnována účetní závěrce včetně použití mezinárodních účetních 

standardů, ověřování závěrky a sestavení výroční zprávy. Čtvrtá část (§24 až §28) se 

zabývá úpravou způsobů oceňování, pátá část (§29 a §30) inventarizací majetku a závazků. 

Šestá část (§31 a §32) je věnována úschově účetních záznamů. V poslední sedmé části 

(§33 až §38a) je definován účetní záznam, jeho průkaznost, opravy a správní delikty. 

(zákony.centrum.cz, © 1999-2014) 

Mezi druhý důležitý předpis je řazena Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou jsou prováděny 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

Vyhláškou jsou zpracovávány dané předpisy Evropské unie. Vyhláškou je dále upravován 

i rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání a obsahové vymezení přehledu 

o peněžních tocích a jiné. (zakonyprolidi.cz, © 2010-2014)  

České účetní standardy byly vydány ministerstvem financí ve smyslu § 36 zákona 

o účetnictví k tomu, aby byl zajištěn soulad při používání účetních metod účetními 

jednotkami. Jejich obsahem je popis účetních metod a postupy účtování. Obsah standardů 

nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví či jiných právních předpisů. 

(Ryneš, 2012, s. 15) 
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2 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 

Sedláček et al. (2005, s. 256) uvádí, že nepřetržité, věrné, úplné, průkazné a správné 

zachycení ekonomických transakcí a jevů, je smyslem účetnictví. Nezbytné také je, 

většinou na konci účetního období prostřednictvím účetní závěrky a jí předcházející účetní 

uzávěrky, aby bylo přistoupeno k celkovému vykázání všech zaznamenaných transakcí 

pomocí finančních výkazů, v nichž je podáván souhrnný přehled jak o stavu majetku, 

zdrojů jeho krytí, nákladech a výnosech, …, tak i o dosaženém výsledku hospodaření 

daného podniku. 

Lze se domnívat, že účetní uzávěrka a účetní závěrka, jsou stejné pojmy. Opak je však 

pravdou.  

Podle Goly jsou rozdíly mezi pojmy zcela patrné. Účetní uzávěrkou se rozumí účetní práce 

spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období. Účetní závěrkou pak 

sestavení účetních výkazů, ve kterých jsou poskytovány informace o celkovém 

hospodaření firmy. (finance.cz, © 2003) 

Zdroj: Landa, 2005, s. 87 

Obr. 1. Schéma uzávěrkových činností 
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Pojem účetní uzávěrka, jak tvrdí Sedláček et al. (2005, s. 259), je velmi často klamně 

zjednodušován. Především bývá spojován jen s uzavíráním účetních knih, které jsou však 

ve skutečnosti prováděny účetní jednotkou podniku, až jako jedna z posledních fází 

uzávěrky, viz obrázek 1. 

Postup účetní uzávěrky je shrnut Sedláčkem et al. (2005, s. 260) do tří činností, kdy první 

činnost je soustřeďována na kontrolu správnosti, průkaznosti a úplnosti účetnictví. Činností 

druhou se rozumí provedení inventarizace majetku a závazků a činností třetí uzavření 

účetních knih. 

Mezi přípravné práce spojené s účetní uzávěrkou řadí Štohl (2011, s. 186-201) 

inventarizaci. Podle výše zmíněného autora jsou zde zařazeny zejména závěrečné operace 

u zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, 

opravné položky, odpis pohledávek – souhrnně nazývané uzávěrkovými operacemi.  

2.1 Inventarizace 

Inventarizací se rozumí: „proces zjišťování skutečného stavu veškerého majetku  a závazků 

a ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví“. 

(Landa, 2008, s. 248)  

U veškerého majetku a závazků po dobu po sobě následujících pěti let, musí být provedena 

účetními jednotkami a musí být také prokázáno její provedení (inventarizační soupisy 

podepsané odpovědnou osobou za inventarizaci). (Strouhal et al., 2011, s. 353) 

Je třeba odlišovat pojem inventarizace a inventura. Z poznatků Strouhala et al. (2011, 

s. 353) jasně vyplývá, že inventarizace je proces, který je složen z určitých fází (inventura; 

porovnání skutečného stavu zjištěného inventurou s účetním stavem; zjištění 

inventarizačních rozdílů – manko popřípadě schodek nebo přebytek; vyúčtování 

inventarizačních rozdílů). Za inventuru se však považuje samotné zjištění skutečného stavu 

majetku a závazků. 

Podle Sedláčka et al. (2005, s. 261) je inventarizace dělena na dva druhy – fyzickou 

a dokladovou. Toto dělení je Strouhalem et al. (2011, s. 353) považováno za dělení podle 

způsobu provedení inventury a dále uvádí i jiné druhy inventarizace, a sice podle okamžiku 

provedení (průběžná; periodická), podle vztahu k účetní jednotce (řádná; mimořádná). 
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Podstatou fyzických inventur je zjistit přepočítáním, přeměřením, převážením, popř. 

propočtem, skutečný stav především u majetku hmotné povahy (DHM, pokladní hotovost, 

zboží i materiál ve skladě, …). (Strouhal et al., 2011, s. 353; Ryneš, 2012, s. 63) 

Dokladové inventury se týkají především nehmotných rozvahových položek. Jsou 

prováděny tehdy, jestliže místo uložení nebo povaha majetku nebo závazků nedovoluje 

účetní jednotce provést fyzickou inventuru – pohledávky, závazky, rezervy, časové 

rozlišení, peněžní prostředky na bankovních účtech, …. (Strouhal et al., 2011, s. 354; 

Ryneš, 2012, s. 64) 

Podle Fišerové et al. (2010, s. 338) je periodická inventarizace (den inventarizace) 

prováděna účetní jednotkou k okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka řádná 

nebo mimořádná. Průběžná inventarizace (termíny inventur – si stanoví účetní jednotka 

sama) je vysvětlena autorkou tak, že ji může být provedena účetní jednotkou u takových 

zásob, u kterých si účtuje podle druhů nebo podle jejich míst uložení, hmotně 

odpovědných osob. Také u dlouhodobého hmotného majetku movitého, který nemá stále 

místo a je v pravidelném pohybu. Jako příklad jsou uvedeny vagóny ČD. U již zmíněného 

druhu zásob a majetku musí být minimálně jednou za účetní období provedena průběžná 

inventarizace.  

Podle příležitosti (buď sestavení účetní závěrky – řádné, mimořádné, nebo jiné příležitosti) 

je rozlišována inventarizace řádná nebo mimořádná, jak uvádí Strouhal et al.(2011, s. 354). 

Řádná inventarizace má sloužit především k tomu, aby docházelo k průkaznosti účetních 

knih. K ověření existence majetku a závazků po mimořádných událostech (živelné 

pohromy, krádeže, vloupání, …) slouží, jak uvádí výše zmíněný autor, inventarizace 

mimořádná. 

Inventarizace je tedy řazena mezi jednu z nejdůležitějších činností procesu účetní závěrky, 

bez ní totiž není možno považovat účetní závěrku za průkaznou. (ucetnikavarna.cz, © 

2014) 

2.2 Zaúčtování účetních operací na konci účetního období 

Aby bylo splněno věrné zobrazení hospodářské a finanční situace, jak tvrdí Štohl (2011, 

s. 191), je důležité:  

 promítnout všechna dlouhodobá, krátkodobá rizika a případné ztráty 

do hospodářského výsledku ještě před jejich vznikem, 
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 zařadit náklady, výnosy, příjmy, výdaje do období, s kterým věcně a časově 

souvisí, 

 zaúčtovat účetní případy, ke kterým ještě nemá účetní jednotka doklady, ale už 

nastaly. 

U závěrečných operací u zásob, jak u způsobu A, tak u způsobu B, jak uvádí Štohl (2011, 

s. 191) se musí na konci roku: 

 proúčtovat zásoby na cestě (ÚJ vlastní faktury, ale zásoby ještě do konce roku 

nepřišly), 

 proúčtovat nevyfakturované dodávky u koupených zásob prostřednictvím 

dohadných položek (k převzetí došlo, ale faktury chybí), 

 srovnat výsledky inventury s účetním stavem u způsobu A nebo operativní evidencí 

u způsobu B, 

 při zjištění manka ho porovnat s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených 

úbytků a případně zaúčtovat vzniklý inventurní rozdíl,  

 posoudit účetní hodnotu zásob, které jsou na skladě v porovnání s jejich skutečnou 

hodnotou a určit o případné tvorbě opravných položek nebo odpisu, 

 u způsobu B navíc zaúčtovat úpravu zásob na skladě odúčtováním počátečního 

stavu zásob a zaúčtováním konečného stavu zásob dle skladové evidence, nebo jen 

samotným vyjádřením změny stavu zásob.  

Povinné časové rozlišení nákladů a výnosů – jejich zaúčtování do období, s nímž věcně 

a časově souvisí (důležitá zásada). Položky musí být časově rozlišovány prostřednictvím 

položek: náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výnosy příštích 

období, výdaje příštích období a příjmy příštích období. Účty časového rozlišení musí být 

kontrolovány se skutečností, podléhají dokladové inventarizaci. (Štohl, 2011, s. 191) 

Štohl (2011, s. 191) dále také uvádí, že dohadné položky se můžou chápat jako existující, 

ale doposud nepotvrzené pohledávky/závazky (dohadný účet aktivní/dohadný účet 

pasivní).  Dohaduje se o jejich přesné částce, není přesně známa. Účel i období, týkající se 

pohledávky nebo závazku, však znám je. 
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Rezervám je třeba přikládat obzvláště větší pozornost. Princip jejich tvoření i čerpání musí 

být řešen a upraven vnitropodnikovou směrnicí. U zákonných rezerv se musí vycházet 

ze zákona o rezervách. Zůstatek rezerv je při inventarizaci překontrolován, zda odpovídá 

skutečnosti k 31. 12. Případné změny musí být řádně odůvodněny. (Štohl, 2011, s. 192) 

Kurzové rozdíly finančních účtů (devizových účtů, valutové pokladny), pohledávek 

a závazků jsou nejlépe popisovány také Štohlem (2011, s. 192). Nutností je jejich účtování 

na základě kurzu ČNB, platného k poslednímu dni účetního období. Kurzové rozdíly jsou 

účtovány výsledkově na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky. 

K majetkovým účtům, za splnění podmínek, jsou tvořeny opravné položky 

(k dlouhodobému majetku, zásobám, pohledávkám). Podmínkami se rozumí, že skutečná 

hodnota pozorovaného majetku je nižší než jeho účetní hodnota, a že snížení daného 

majetku nemá trvalý charakter. Zejména je třeba u všech opravných položek dbát 

na důležité zásady: nesmí mít žádný aktivní zůstatek, nesmí být tvořeny na zvýšení 

hodnoty majetku a nesmí být současně tvořena rezerva a opravná položka. (Štohl, 2011, 

s. 192) 

Odpis pohledávek, o kterém se Štohl (2011, s. 192) částečně zmiňuje, je pak konkrétně 

upravován zákonem o daních z příjmů. Jejich odepsání do nákladů představuje daňově 

uznatelný náklad. 

2.3 Zjištění hospodářského výsledku 

Hospodářský výsledek je chápán jako důležitý ukazatele, který slouží k posouzení 

hospodaření určitého podniku. Vychází se ze základní rovnice: HV = výnosy – náklady. Je 

zjišťován na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kde jsou převáděny obraty účtů výnosových 

a nákladových. 

Podle Štohla (2011. s. 193) a Sedláčka et al. (2005, s. 262) je k sestavení účetní závěrky 

nutné, aby byl zjištěn hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý účetní zisk) 

v rozčlenění na provozní, finanční a mimořádný. Dále je důležité, aby byl vyčíslen 

hospodářského výsledku po zdanění (disponibilní zisk). 

Provozní VH = provozní výnosy (úč. skup. 60-64)  – provozní náklady (úč. skup. 50-55). 

Finanční VH = finanční výnosy (úč. skup. 66) – finanční náklady (úč. skup. 56,57). 
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost = provozní VH + finanční VH upravený 

o splatnou nebo odloženou daň z příjmu z běžné činnosti. 

Mimořádný výsledek hospodaření = mimořádné výnosy (úč. skup. 68) – mimořádné 

náklady (úč. skup. 58) upravené o splatnou nebo odloženou daň z příjmu z mimořádné 

činnosti. 

Výsledek hospodaření za účetní období = VH z běžné činnosti + VH z mimořádné 

činnosti = disponibilní čistý zisk, čili zisk/ztráta po zdanění. (Štohl, 2011, s. 193) 

2.4 Výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti 

Sedláček et al. (2005, s. 263) uvádí, že tato problematika tvoří samostatnou součást účetní 

závěrky. Poslední nákladovou položkou, která je v daném účetním období účtována, je 

většinou daň z příjmů.  

Daň z příjmů právnických osob je vypočítávána pro běžnou a mimořádnou činnost zvlášť, 

doplňuje Strouhal et al. (2011. s. 358). 

Účetní hospodářský výsledek většinou nepředstavuje daňový základ, v účetnictví a daňové 

evidenci se liší. Daňový základ není možné zjistit bezprostředně jen z účetních údajů 

(všechny účetní náklady a výnosy nejsou totiž daňově uznatelné z pohledu zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění). Musí být provedeny patřičné úpravy 

účetního výsledku hospodaření. (Sedláček et al., 2005, s. 263; Štohl, 2011, s. 194) 

Úpravy výsledku hospodaření před zdaněním (účetní VH) jsou zjednodušeně schematicky 

vysvětleny Landou (2008, s. 150) : 

+ účetní výsledek hospodaření  

+ připočitatelné položky = výsledná daň 

− odpočitatelné položky − slevy na dani 

+ − rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy = výsledná daň z příjmů 

= základ daně z příjmů splatná 

− položky snižující základ daně 

= upravený základ daně (zaokrouhlený na celé tisíce dolů) 

x sazba daně (pokračování vpravo) 
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 připočitatelné položky – náklady, které nejsou daňově uznatelné, jsou uvedeny 

v zákonu o dani z příjmů v platném znění (na reprezentaci, manka a škody 

přesahující výši náhrad za ně, kromě škod způsobených živelnými pohromami). 

Patří zde i výnosy, které jsou zdanitelné, ale v účetnictví nejsou zaúčtovány. (Štohl, 

2011, s. 194),  

 odčitatelné položky – podle Štohla (2011, s. 194) se jedná o náklady, které jsou 

daňově uznatelné podle zákona o dani z příjmů, v účetnictví nejsou zaznamenány 

(např. zaplacené smluvní pokuty a penále, které se stanou daňovým nákladem 

až v okamžiku zaplacení, přitom jejich účetní předpis byl zaúčtován už 

v předchozích obdobích). Řadí se zde i výnosy nezahrnované do základu daně 

(smluvní pokuty a penále pouze vyúčtované, ne však dosud přijaté), 

 položky snižující základ daně – např. dary, za splnění zákonných podmínek 

uvedených v zákoně o dani z příjmů (Štohl, 2011, s. 195), 

 sazba daně – platná pro konkrétní rok (v r. 2014 činí 19 %). 

Zaúčtování daňové povinnosti se účtuje pro předpis splatné daně z příjmů z běžné 

činnosti na stranu MD 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná a stranu D účtu  

341 – Daň z příjmů. Splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti na stranu MD účtu 

593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná a stranu D účtu 341 – Daň z příjmů. 

(Strouhal et al., 2011, s. 359) 

2.5 Uzavření účtů 

Posledním krokem účetní uzávěrky se rozumí, podle Sedláčka et al. (2005, s. 262), 

uzavírání účetních knih. Je prováděno k rozvahovému dni, po doúčtování všech operacích 

týkajících se aktuálního účetního období. Prvním krokem je zjistit obraty všech použitých 

účtů a vyčíslit konečné stavy.  

Na konci účetního období jsou rozvahové účty uzavírány na účet 702 – Konečný účet 

rozvažný, uvádí Strouhal et al. (2011, s. 36). Po převedení jsou na straně MD konečné 

stavy aktivních účtů a na straně D konečné stavy pasivních účtů. V Podvojném účetnictví 

musí vždy platit, že ∑ MD = ∑ D účtu 702 – Konečný účet rozvažný. 
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Výsledkové účty jsou uzavírány podle Strouhala et al. (2011, s. 46) tak, že jsou jejich 

konečné stavy převedeny na účet 710 – Výkaz zisků a ztrát (výsledovka). Konečné stavy 

nákladových účtů se budou nacházet na straně MD. Konečné stavy výnosových účtů 

boudou převedeny na stranu D.  

Jestliže ∑ MD < ∑ D (výnosy jsou větší než náklady) na účtu 710 – Výkaz zisků a ztrát, 

podnik dosahuje zisku. Platí-li ∑ MD > ∑ D (náklady převyšují výnosy), podnik je 

ve ztrátě. (Strouhal et al., 2011, s. 46) 

Strouhal et al. (2011, s. 46) také poznamenává, že výsledný zisk/ztrátu je nutné převést 

z výsledovky do rozvahy, aby platila rovnost strany MD a D na účtu 702 – Konečný účet 

rozvažný. Celý postup je schematicky znázorněn na obrázku 2. 

 

Zdroj: Štohl, 2011, s. 201 

Obr. 2. Účtování uzávěrky účtů na konci účetního období 
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3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

„Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce 

v účetní jednotce za celé účetní období.“ (Ryneš, 2012, s. 243) 

Pod účetní závěrkou je možné si představit nedílný celek, jeho věrný a poctivý obraz 

skutečnosti, který je zpravidla tvořen třemi důležitými účetními výkazy – rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, příloha. K účetní závěrce však může patřit i přehled o peněžních tocích 

(cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. (Fišerová et al., 2010, s. 356) 

a (Ryneš, 2012, s. 244) 

Paseková (2007, s. 13) uvádí, že účetní závěrka slouží především k tomu, aby byli příslušní 

uživatelé (např. účetní jednotka, finanční úřad, příslušná statistická správa, společníci, 

členové družstev, banky, burzy, věřitelé, veřejnost) informováni o stavu majetku účetní 

jednotky a jeho krytí. Dále také o finanční situaci a výsledku hospodaření dané společnosti. 

Všechny informace, které jsou uvedeny v účetní závěrce, by měly být po stránce 

kvalitativní: spolehlivé (reálné zobrazení, být úplné a včasné pro uživatele výkazů), 

srovnatelné (jak s minulým obdobím, tak i s dalšími účetními jednotkami), srozumitelné 

(údaje musí být sestaveny, vykázány a zveřejněny, aby si poučený uživatel účetní závěrky 

mohl vytvořit celkovou představu o majetkové, finanční, důchodové situaci společnosti), 

významné (všechny významné informace a souvislosti, nejvíce se významnost 

a nevýznamnost posuzuje u přílohy k účetní závěrce). (Ryneš, 2012, s. 244) 

Rozsah účetní závěrky je upravován ministerstvem financí, jak tvrdí Paseková (2007,  

s. 12). Existují dvě varianty podle Ryneše (2014, s. 270-271): 

 účetní závěrka v plném rozsahu, která je podle §20 zákona o účetnictví povinně 

tvořena u akciové společnosti a u podnikatelů, kteří mají povinnost ověřovat účetní 

závěrku auditorem. Obsahem je rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém 

a účelovém členění, příloha, přehled peněžních toků (samostatně, nebo součást 

přílohy) a přehled o změnách vlastního kapitálu, 

 účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu, sestavována a zveřejňována ostatními 

podnikateli, kteří nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem. Obsah je tvořen 

povinně rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou k ÚZ. Nepovinně může být 

součástí přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu.  
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Rozvahový den je pro účetní jednotky při sestavování účetní závěrky stěžejní. „Účetní 

jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní 

knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období 

a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.“ pokud zvláštními předpisy 

není stanoveno jinak. (zákony.centrum.cz, © 1999-2014) 

3.1 Rozvaha  

Nezbytnou a základní součástí účetní závěrky i finančního plánu je účetní výkaz 

nazývaný rozvaha, bilance. Podle Landy (2005, s. 128-129) představuje přehled o aktivech 

(jaký majetek podnik vlastní?) a pasivech (čím je majetek podniku financován?) 

v peněžním vyjádření. Ryneš (2011, s. 206) doplňuje jeho tvrzení tak, že rozvaha přináší 

informace také o zisku, ztrátě, dluzích konkrétní společnosti za běžný i minulý rok (pro 

porovnání). Prostřednictvím rozvahy jsou přinášeny zajímavé a podstatné informace 

pro řízení podniku.  

Aktiva a pasiva jsou ve výkazu rozdělena do skupin a jsou označena velkým písmenem. 

U aktiv se jedná o označení A – D latinské abecedy, u pasiv A – C. Podrobnější rozčlenění 

přináší římské číslování, kterým jsou označovány podskupiny. (Štohl, 2011, s. 206)  

Obvyklá forma rozvahy, která je používána v České republice, je tzv. T-forma 

(horizontální forma). Aktiva jsou uspořádána podle stupně likvidity vlevo (od nejméně 

likvidních – nachází se nahoře) a pasiva vpravo. Bilanční pravidlo, které musí vždy platit 

je, že ∑ aktiv = ∑ pasiv. (podnikatel.cz, © 2007-2014) 

Paseková (2007, s. 26) uvádí, že rozvaha je shrnutím všech operací v podniku, veškeré 

další účetní výkazy jsou pouze rozvedením jedné rozvahové položky, což jde zřetelně vidět 

na obrázku 3. 

Zdroj: Landa, 2005, s. 128 

Obr. 3. Vztahy mezi účetními výkazy 
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Je rozlišováno několik druhů rozvahy. 

Dle časového hlediska, podle (stromware.cz, © 2014), rozvaha: 

 zahajovací – při založení společnosti,   

 počáteční – k počátku účetního období, 

 konečná – ke konci účetního období. 

Dle uspořádání položek může být rozvaha v plném rozsahu a ve zjednodušeném 

rozsahu. 

3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Často je výkaz zisku a ztráty – druhá povinná součást účetní závěrky, nazýván 

výsledovkou a detailněji rozvádí rozvahovou položku dosažený zisk (ztráta) za běžný rok. 

Poskytuje přehled o struktuře nákladů, výnosů i dosaženém výsledku hospodaření účetní 

jednotky. Čistý zisk nebo ztráta jsou tvořeny rozdílem mezi výnosy a náklady (zahrnuta 

i daň z příjmu – ze zisku). (Paseková, 2007, s. 30) a (Sedláček et al., 2005, s. 266 -267) 

Štohl (2011, s. 209) uvádí, že výnosy jsou ve výkazu vyznačovány římskými číslicemi, 

zatímco náklady velkým písmenem latinské abecedy. Navíc se výnosy a náklady prolínají 

a mají stupňovité uspořádání, aby bylo možné zjistit výsledek hospodaření v předepsaném 

členění. 

Existují dvě varianty výkazu zisku a ztráty, které můžou být účetními jednotkami 

sestavovány. Finanční, mimořádné náklady a výnosy jsou výstavbově shodné, provozní 

náklady a výnosy jsou rozlišovány (Paseková, 2007, s. 32): 

 v druhovém členění – používá většina ÚJ, odpovídá na otázku, co se spotřebovalo, 

vyčerpalo? (materiál, odpisy, …), 

 v účelovém členění – odpovídá na otázku, na co byly náklady vydány, obětovány? 

(prodej, výroba, …). 
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3.3 Příloha 

Třetím povinným účetním výkazem k sestavení účetní závěrky je příloha. Zahrnuje 

především vysvětlující, objasňující a doplňující informace k rozvaze i k výkazu zisku 

a ztráty. Od předcházejících dvou důležitých výkazů se liší formou, která není striktně 

stanovena (popisná, prostřednictvím tabulek). Stanoven je však obsah přílohy. (Štohl, 

2011, s. 214) 

Obsah přílohy v plném rozsahu tvořen skupinami (Ryneš, 2012, s. 281-284): 

 obecné údaje o podniku – např. název, právní forma, sídlo, organizační strukturu, 

hlavní činnosti podniku, jména a příjmení členů statutárních orgánů, …,  

 informace o užitých účetních metodách, obecné účetní zásady, způsoby 

oceňování – např. vymezení základních zásad a principů, popsat případy, kdy 

zákon připouští varianty a možnosti – u zásob, kurzových přepočtů, změny 

v účetních postupech, …, 

 doplňující informace – údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, např. specifikace 

tržeb z hlavní činnosti, vyčlenění přijatých záloh od odběratelů, povinným údajem 

je výše splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění, výše daňových nedoplatků a příspěvku na státní politiku 

nezaměstnanosti, …. 

V příloze by se mělo zaměřit především na oblasti, které se týkají dlouhodobého majetku – 

např. rozpis hlavních tříd, informace o finančním pronájmu. Doplňující informace 

o pohledávkách a závazcích, dotacích, investičních instrumentech, vlastním kapitálu, 

rezervách, výnosech, výzkumu a vývoji, událostech po rozvahovém dni, údaje 

o přeměnách, transakcích neuvedených v rozvaze, transakcích se spřízněnými osobami, 

o překážkách v pokračování činnosti ÚJ a přijatých opatřeních, ostatní. (Ryneš, 2012, 

s. 285-293) 

3.4 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích bývá často nazýván anglickým slovním spojením cash flow. 

Ačkoli není povinnou součástí účetní závěrky, je čím dál častěji tvořen účetními 

jednotkami. (Paseková, 2007, s. 34; Sedláček et al., 2005, s. 267-268) 
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Tímto výkazem je sledováno, uvádí, Kline (2007, s. 18), jak peněžní hotovost do podniku 

přichází a odchází. Je podkladem pro posouzení likvidity podniku a doplňkem k výkazu 

zisku a ztráty, protože zisk, který je vykazován nemusí znamenat dostatek peněžních 

prostředků a ztráta jejich nedostatek. (Paseková, 2007, s. 34; Sedláček et al., 2005, s. 267-

268) 

Cílem tohoto výkazu je poskytnout uživatelům účetních informací významné údaje 

o peněžních příjmech a výdajích daného podniku, o finančním hospodaření účetní 

jednotky. Sestavení je náročné a vyžaduje správné účtování v průběhu účetního období, 

tvrdí Paseková (2007, s. 36) 

Podle Strouhala et al. (2011, s. 466) se provádí analýza cash flow v provozní, investiční 

činnosti a ve financování. Existují dva druhy sestavování přehledu o peněžních tocích: 

 přímá metoda – vždy se používá u zjišťování cash flow z investiční činnosti 

a financování, 

 nepřímá metoda – spočívá v úpravě výsledku hospodaření o nepeněžní operace, 

změny stavu zásob, změny stavu pohledávek, změny stavu závazků, položky, které 

patří do investiční a finanční činnosti. 

3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Tento účetní výkaz je pouze rozvinutím rozvahové položky – vlastní kapitál celkem. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu stejně jako přehled o peněžních tocích je povinně 

sestavován jen vybranými účetními jednotkami.  

Landa (2008, s. 39) považuje za hlavní účel tohoto účetního výkazu, podání bližších 

a detailnějších informací o vlastním kapitálu, především o jeho změnách za konkrétní 

období. Ryneš (2012, s. 293) doplňuje, že by se měly uvádět i porovnatelné údaje 

za minulé období. 

Výklad k tomuto výkazu ohledně jednotlivých titulů pro zvýšení, snížení položek VK je 

vhodné uvádět v příloze k účetní závěrce. Měl by zahrnovat určení totožnosti všech 

významných pohybů na účtech vlastního kapitálu, např. základní kapitál, výplata dividend 

(kdo rozhodl, kdy v jaké výši), příděl do rezervního fondu, úhrada ztrát minulých let, 

oceňovací rozdíly z přecenění majetku na reálnou hodnotu (kolik a čím bylo přecenění 

způsobeno). (Ryneš, 2012, s. 293-295) 
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4 NÁSLEDNÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU 

Sestavením účetní závěrky však povinnosti s ní spojené ještě nekončí. Kapitola je stručně 

zaměřena na audit, výroční zprávu a daňovém přiznání. Zmíněny jsou i způsoby zveřejnění 

a některé výše pokut. 

4.1 Audit (ověření) 

Jedním z nejznámějších druhů auditu je audit účetní závěrky. Mnohdy je nazýván jako 

externí nebo statutární audit. (Müllerová, 2007, s. 9)   

Audit je prováděn auditorem, který má vydané a platné osvědčení Komory auditorů ČR. 

(Ryneš, 2012, s. 271) Bývá jmenován do funkce nejvyšším orgánem (valná hromada, 

členská schůze), případně dozorčím orgánem společnosti u povinného ověření ÚZ.  

Povinností auditora je přezkoumat stanovenými metodami správnost účetní závěrky, 

neposkytuje účetním jednotkám žádné poradenské služby. (portal.pohoda.cz, © 2012) 

Podle § 20 ZoÚ musí povinně docházet k ověření účetní závěrky auditorem jak řádné, 

tak mimořádné u akciových společností, ostatních obchodních společností, družstev, 

zahraničních osob za daných podmínek a fyzických osob účtujících v podvojném 

účetnictví i účetní jednotky, kterým je tak stanoveno zvláštním právním předpisem, např. 

nadace, politické strany, … (Fišerová et al., 2010, s. 377-378) 

U akciových společností podléhá ÚZ auditu tehdy, pokud je splněno alespoň jedno ze tří 

kritérií, která jsou pro přehlednost uvedena v tabulce 1. Kritéria auditu. U ostatních výše 

zmíněných je nutné, aby byla splněna kritéria dvě. (Fišerová et al., 2010, s. 378). 

  

Zákonný limit

≥ 40 000 000,- Kč

≥ 80 000 000,- Kč

 >               50Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

Roční úhrn čistého obratu

Aktiva celkem

Kritérium

Zdroj: Fišerová et al., 2010, s. 378, vlastní zpracování 

Tab. 1. Kritéria auditu 
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V § 20 odstavec 2 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je blíže konkretizováno v jakých 

konkrétních případech akciové společnosti nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku 

auditorem. 

Závěrem auditorovy práce je písemná zpráva – nezávislé vyjádření, posouzení na konkrétní 

účetní závěrku dané společnosti s vydáním výroku. Odborný a kvalitní názor auditora 

může znít bez výhrad, s výhradou, záporný, případně odmítnutí výroku. (portal.pohoda.cz, 

© 2012) 

4.2 Výroční zpráva 

Strouhal et al. (2011, s. 559-560) tvrdí, že výroční zprávu povinně vystavují účetní 

jednotky, které mají povinnost ověřovat ÚZ auditorem. Především slouží 

k informovanosti o výkonnosti, činnostech konkrétního podniku i o jeho současném 

hospodářském postavení. Jedná se o ucelený, komplexní a vyvážený soupis faktů a čísel, 

který by se však měl dobře a zajímavě číst.  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zabývá výroční zprávou v §21. 

Výroční zprávu vždy sestavují účetní jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní 

závěrku auditorem. Obsah výroční zprávy je rovněž podroben auditorovu ověření. 

Po obsahové stránce je většinou začínána úvodními větami i rozsáhlejšími články psanými 

ze strany vedení společnosti. Často jsou ve výroční zprávě uvedena organizační schémata 

firmy, personální složení, ale i informace o různých firemních aktivitách – sponzoring, 

velké zakázky, úspěchy. Důležité jsou především informace o hospodaření společnosti 

v konkrétním roce prostřednictvím ekonomických ukazatelů a výrok auditora. 

(podnikatel.cz, ©2007-2014) 

4.3 Daňové přiznání 

Daňové přiznání lze chápat jako čin přiznání všech výdělků právnické nebo fyzické osoby 

státu. Osobou jsou přiznávány všechny její výdělky, které podléhají státem vyměřené dani, 

je vyčíslována výše daně a případně je porovnávána s již zaplacenými zálohami. Existují 

dvě varianty – daňový přeplatek, daňový nedoplatek. (danove-priznani.eu, © 2014)   
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Každé daňové přiznání je vztahováno ke konkrétnímu časovému období – obvykle 

kalendářní rok (tedy od 1. ledna do 31. prosince) a ke konkrétní dani, která je vyměřována 

státem, viz tabulka 2. (danove-priznani.eu, © 2014)   

Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období je vždy třeba odevzdat v předepsaném 

termínu. Nejpozději tři měsíce po jeho uplynutí. Zdaňovacím obdobím podávaným v ČR je 

pro většinu firem, již zmíněný kalendářní rok. Jestliže však mají účetní jednotky povinnost 

ověřovat účetní závěrku auditorem, je daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

podáváno nejpozději do šesti měsíců po skončení roku. I v případech, kdy je daňové 

přiznání pro účetní jednotky zpracováno daňovým poradcem. (peníze.cz, ©2000-2014)  

Daň z příjmu právnických osob se vztahuje na společnosti, které sami sídlí případně jejich 

vedení má sídlo (adresa odkud se právnická osoba řídí) na území České republiky. V tomto 

případě jsou zdaňovány všechny příjmy ze zdrojů – v Česku i ze zahraničí. 

Právnické osoby, které nesídlí na území ČR, jsou povinny zdanit příjem vztahující se jen 

na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka. (peníze.cz, ©2000-2014) 

  

Rok

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 24

19

20

21

Sazba daně z příjmů PO (v %)

19

19

19

19

Zdroj: ucetnikavarna.cz, © 2014, vlastní 

zpracování 

 

Tab. 2. Vývoj sazby daně z příjmů PO 
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4.4 Způsoby zveřejňování 

Zveřejnění účetní závěrky je zákonnou povinností. V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

je konkretizována tato problematika v §21a. 

Účetní závěrka, případně výroční zpráva je zveřejňována (Fišerová et al., 2010, s. 380): 

 všemi ÚJ, které jsou zapsány do obchodního rejstříku 

 ÚJ, kterým takto stanoví zvláštní předpis 

 ÚJ, které podléhají auditu – povinně účetní závěrku i výroční zprávu 

 ÚJ, které nepodléhají auditu – povinně pouze účetní závěrku. 

Zveřejnění je prováděno uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík 

je k dispozici i na internetu viz obrázek 4. (finance.cz, © 2003)  

Pokud není splněna povinnost zveřejnění účetní závěrky, tak pokuty za nesplnění nejsou 

většinou finančními úřady ukládány okamžitě. Bývají benevolentní. Většinou je nejprve 

stanovena lhůta pro odstranění deliktu. Pokud však po stanovené lhůtě není účetní závěrka 

zveřejněna, může být uložena pokuta do výše 3 % z hodnoty aktiv. Stejná výše pokuty je 

vztahována i na případy, kdy dojde k neověření účetní závěrky, výroční zprávy auditorem, 

kterým byla tato povinnost uložena zákonem. Další konkrétní případy, kdy může docházet 

ke správním deliktům, jsou vymezeny v § 37 a následujících zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví. (portal.pohoda.cz, © 2012) 

Zdroj: justice.cz, © 2012 – 2014, vlastní zpracování 

Obr. 4. Obchodní rejstřík a Sbírka listin na internetu 

http://portal.pohoda.cz/zakony/danove-a-financni-pravo/zakon-o-ucetnictvi-2013/


 

 

II PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA DS ÚČTA S.R.O. 

Společnost DS ÚČTO s.r.o. sídlí ve Slovenské Republice – Koreszkova 1152/10, 909 01 

SKALICA. Právní forma je společnost s ručením omezeným. Společnost je zapsána 

v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trnavě v odd. Sro, vložka č. 30512/T, viz 

příloha I – Výpis z obchodního rejstříku. 

Činnosti (předmět podnikání), kterými se společnost zabývá, jsou: 

 vedení účetnictví, 

 činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, 

 administrativní služby, 

 koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod)  

nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod), 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchod, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, 

 počítačové služby, 

 služby související s počítačovým zpracováním údajů, 

 čistící a úklidové služby. 

Zdroj: mapy.cz, © 1996 – 2014, vlastní zpracování 

Obr. 5. Lokace Skalice ve Slovenské republice 
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5.1 Vznik DS ÚČTA, s.r.o. 

Předchůdcem firmy DS ÚČTA s. r. o. byla firma Ing. Sylvie Pochylá, která byla založena 

v roce 2006. Hlavní činností obou firem bylo a je vedení jednoduchého účetnictví (daňové 

evidence), podvojného účetnictví a mzdové agendy pro firmy fyzických a právnických 

osob. 

Koncem roku 2012 byla firmou Ing. Sylvie Pochylá pozastavena její živnost, přičemž byla 

se listopadu roku 2012 přetransformována na firmu DS ÚČTO s.r.o. Hlavním důvodem 

přetransformování byla odvodová zatíženost na sociálním a zdravotním pojištění, protože 

byl firmou Ing. Sylvie Pochylá překročen obrat. Obrat byl na Slovensku stanoven pro 

placení sociálního pojištění ve výši 4 717 EUR. 

Minimální odvod na sociálním pojištění byl na Slovensku u OSVČ v sumě 130,27 EUR 

a na zdravotním pojištění ve výši 55,02 EUR. Od 1. 7. 2013 je sociální pojištění ve výši 

133,42 EUR a zdravotní pojištění 56,35 EUR. 

Jednatelkou společnosti Ing. Sylvií Pochylou bylo od 1. 1. 2013 do 31. 05. 2013 placeno 

pouze zdravotní pojištění 55,02 EUR. 

 

  

Zdroj: ds-uctovnictvo.eu, 

[© 2014] 

Obr. 6. Logo společnosti 
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5.2 Konkurence, zaměstnanci, účetní program 

Při nástupu na trh chtěla firma oslovit zejména OSVČ, malé a střední firmy 

v západoslovenském regionu a především v Trnavském kraji. Společnost DS ÚČTO s.r.o. 

si plně uvědomuje, že v oblasti vedení účetnictví a poskytování dalších účetních služeb je 

velmi silná konkurence. Z tohoto důvodu se snaží, aby jejím klientům bylo nabídnuto 

kromě účetnictví i něco navíc. Jedním z cílů společnosti je především vybudovat stabilní 

pracovní vztah založený na vysoké profesionalitě a vzájemné důvěře. 

Zákazníkům, při dlouhodobé spolupráci, jsou garantovány bezplatně různé bonusové 

výhody. Jednou z výhod je možnost využití kontaktního formuláře pro vypracování 

nezávazné cenové nabídky, který je společností nabízen na jejich stránkách: 

http://www.ds-uctovnictvo.eu/cenova-ponuka. 

„Ponúkame vám spracovanie účtovníctva bez starostí. V dohodnutých termínoch 

si vyzdvihneme účtovné doklady, ktoré spracujeme a vrátime vám ich spolu s mesačnými 

výkazmi. Upozorníme vás na vaše daňové, odvodové a iné povinnosti v rámci súčasne 

platnej legislatívy. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky. Sme tu pre vás!“  

(ds-uctovnistvo.eu, [© 2014]) 

Zaměstnanci ve firmě DS ÚČTO s.r.o. nejsou prozatím tvořeny početnou skupinou. 

V roce 2012 měla společnost pouze jednoho zaměstnance. Od června roku 2013 jsou 

zaměstnáni zaměstnanci dva. Jedním z nich je Ing. Sylvie Pochylá, viz obrázek 7, která je 

zaměstnána na zkrácený pracovní poměr jako účetní. Je také jednatelkou společnosti. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 7. Ing. Sylvie Pochylá 
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Druhým zaměstnancem je David Pochylý, který je zaměstnán jako řidič nákladního vozidla 

do 3,5 tun. I přeprava zboží je totiž společností DS ÚČTO s.r.o. v rámci 

zprostředkovatelské činnosti v oblasti služeb vykonávána. 

Účetní program MONEY S3  je používán ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. Je velmi 

oblíbený pro svůj přívětivý vzhled a jednoduché ovládání. Je jednoduchý, rychlý a nabízí 

všechny potřebné moduly například jednoduché i podvojné účetnictví, adresář, fakturaci, 

sklady, objednávky, mzdy a celou řadu dalších funkcí. Díky homebankingu a propojením 

s registračními pokladnami, internetovými obchody a dalšími aplikacemi je 

prostřednictvím tohoto účetního programu šetřen čas. Money S3 patří mezi nejrozšířenější 

ekonomické systémy pro malé a střední firmy ve Slovenské i České republice. 

Firmou DS ÚČTO s.r.o. bylo vyzkoušeno několik účetních programů. Nakonec však 

jednoznačným vítězem byl Money S3 z důvodu, že firmy, které se zabývají účetním 

a daňovým poradenstvím mají slevu u firmy Cígler Software, a.s. (tvůrce MONEY). Tudíž 

bylo o zakoupení softwaru rozhodnuto na základě ceny a obsahu. 

Účetní závěrka, tvořena pomocí Money S3 a práce, které jsou s ní spojeny, jsou díky 

tomuto účetnímu programu velmi zjednodušeny. Společnosti DS ÚČTO s.r.o. ve velké 

míře usnadňuje práci, protože veškeré potřebné podklady jsou v účetním programu 

předdefinovány a dosazovány jsou pouze konkrétní údaje, texty, čísla. Lze říct, že program 

sestaví na základě systému propojených databází, celou účetní závěrku a jí předcházející 

účetní uzávěrku a stejně tak i dokladovou inventarizaci. 
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6 ANALÝZA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY R. 2013 DS ÚČTA S.R.O. 

Vzhledem k tomu, že společnost DS ÚČTO s.r.o. prozatím neprovedla zveřejnění účetní 

závěrky sestavené k 31. 12. 2013 do slovenského rejstříku účetních závěrek, z důvodu 

časové a pracovní vytíženosti a navíc si i zažádala o prodloužení lhůty na podání daňového 

přiznání v roce 2014 za rok 2013, je práce sestavena na základě dvou 

nejdůležitějších účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), které již účetní jednotkou 

sestaveny ke konci roku 2013 byly. Práce se zabývá jen takovými údaji, které byly 

k dispozici. Příloha k účetní závěrce bude podle jednatelky Ing. Sylvie Pochylé sestavena 

posléze. Proto není do práce zahrnuta.  

Podstatou účetní uzávěrky je, aby prostřednictvím účetních prací byly uzavřeny účetní 

knihy (deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů) a následně mohla být sestavena účetní 

závěrka (účetní výkazy) s úplnými, správnými a průkaznými údaji, které by podávaly 

skutečný obraz o hospodaření podniku. Účetní uzávěrka tedy předchází účetní závěrce.  

Důležité je, aby všechny účty použité v účetním období byly zkontrolovány. Významnou 

je i inventarizace, kdy dochází ke kontrole účetních a skutečných stavů, případné rozdíly 

jsou doúčtovány a účty uzavřeny.  

Účetní program Money S3 ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. znatelně usnadňuje nelehkou 

práci při sestavování účetní uzávěrky a závěrky. Všechny potřebné údaje jsou vedeny 

v počítači a jsou zaúčtovány do programu. Patřičné doklady jako faktury od dodavatelů, 

odběratelů, příjmové pokladní doklady a podobně jsou účetní jednotkou zakládány 

do příslušných, přehledných a řádně popsaných šanonů. 

Všechny částky související s účetní uzávěrkou i závěrkou jsou v práci uvedeny v Eurech, 

protože DS ÚČTO s.r.o. je slovenská společnost. 

 

Z účetní osnovy pro podnikatele pro rok 2013, viz příloha II, jsou firmou DS ÚČTO 

s.r.o. používány zejména tyto účty:  

022000 – Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

Na účtu 022000 – Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí je 

zaúčtováno zařazení osobního automobilu Hyundai IX 35 do majetku. Zařazen do majetku 

byl 29. 1. 2013. 
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042100 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – Hyundai IX 35 

Zde je zachycena pořizovací cena osobního automobilu, který byl účetní jednotkou 

pořízen.  

211100 – Pokladna – EUR 

Účetní jednotkou jsou přes tento účet účtovány úhrady faktur za služby v hotovosti, převod 

peněz mezi bankou a veškeré hotovostní platby například za nákup kancelářských potřeb, 

poštovné, …. 

221100 – Bankovní účty – ČSOB PK plus  

Jedná se o podnikatelský účet. Z výše uvedeného bankovního účtu uhrazuje společnost DS 

ÚČTO s.r.o. platby za faktury, týkající se firmy, přijímá platby od klientů za poskytnuté 

služby. Z BÚ je hrazeno sociální a zdravotní pojištění. Jsou zde účtovány uskutečněné 

vklady a výběry jednatelky společnosti. 

231100 – Krátkodobé bankovní úvěry 

Zde je zaznamenán poskytnutý kontokorentní úvěr. 

261000 – Peníze na cestě 

Účet peníze na cestě slouží k převodům mezi bankovním účtem a pokladnou. Na konci 

roku musí být konečné zůstatky účtu nulové. 

261100 – Peníze na cestě – úvěr  

Na účtu 261100 – Peníze na cestě – úvěr jsou zaznamenány převody mezi kontokorentním 

účtem a pokladnou. Konečné zůstatky na konci účetního období musí být také nulové. 

311100 – Odběratelé SK 

Účet 311100 – Odběratelé SK, představuje veškeré odběratele, kterým jsou poskytovány 

služby DS ÚČTA s.r.o. 

321100 – Dodavatelé SK 

Jedná se o veškeré dodavatele společnosti DS ÚČTO s.r.o. 

331100 – Zaměstnanci  

Na účtu Zaměstnanci je zaznamenávána čistá mzda dvou zaměstnanců společnosti. 
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336100 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

Na účet jsou účtovány závazky zaměstnavatele (DS ÚČTA s.r.o.) vůči sociální pojišťovně.  

336200 – Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 

Na tento účet jsou účtovány závazky zaměstnavatele (DS ÚČTA s.r.o.) vůči zdravotní 

pojišťovně.  

341000 – Daň z příjmů 

Zde, je účtována daň z příjmů právnických osob za rok 2013, která činní 23 %. 

342000 – Ostatní přímé daně - daň ze závislé činnosti 

V tomto roce společnost účet nepoužívá z toho důvodu, že každý zaměstnanec má 

u zaměstnavatele (DS ÚČTO s.r.o.) podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.  

Zaměstnanci si tedy můžou i měsíčně uplatňovat nezdanitelnou část na poplatníka. 

Podepsané prohlášení je podmínkou k tomu, aby zaměstnavatel přihlédl na nezdanitelnou 

část při výpočtu mzdy. Na základě toho bude zaměstnancům vypláceno více „na ruku. 

Díky podepsanému prohlášení se totiž sníží základ daně. 

345000 – Ostatní daně a poplatky 

Na účtu 345 – Ostatní daně a poplatky eviduje DS ÚČTO s.r.o. předpis daně z motorových 

vozidel. Poplatník daně při výpočtu vychází ze sazby, která je stanovena ve všeobecném 

závazném nařízení příslušného územního celku. Daňové prohlášení je podáváno místně 

příslušnému správci. 

365000 – Ostatní závazky ke společníkům a členům 

U firmy DS ÚČTO s.r.o. jde o vklady jednatele do společnosti, které jsou účtovány na účtu 

365000 – Ostatní závazky ke společníkům a členům. 

381000 – Náklady příštích období 

Na účtu 381 – Náklady příštích období je zaznamenán nájem kanceláře, který je zaplacen 

předem. Zaplacen je v roce 2013 na rok 2014. 

411100 – Základní jmění – Ing. Sylvie Pochylá 

Účet 41100 – Základní jmění – Ing. Sylvie Pochylá představuje celkové jmění, základní 

kapitál společnosti DS ÚČTO s.r.o., jehož hodnota je 5 000 EUR. 
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428000 – Nerozdělený zisk minulých let 

Jedná se o zisk společnosti z minulého roku 2012, o kterém je účtováno v roce 2013 

na základě rozhodnutí valné hromady. 

431000 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

Suma na výše zmíněném účtu slouží k rozdělení účetního zisku nebo účetní ztráty 

na základě rozhodnutí valné hromady. Například závazky vůči společníkům – jejich podíly 

na zisku, převod zisku fyzické osobě, převod zisku nebo ztráty z minulého období, který je 

rozdělován v běžném období, …. 

461000 – Bankovní úvěry 

Zde je účtován poskytnutý úvěr na osobní automobil Hyundai IX 35. 

501100 – Drobný majetek  

Na účtu 501100 – Veškerý nákup drobného majetku, který je dán do spotřeby. 

518200 – Ostatní služby – software 

Zde je účetní jednotkou, pro účetní program Money S3, účtován nákup každoročně 

aktualizovaného softwaru. 

518300 – Ostatní služby – FA mobil 

Firemní telefon je vlastněn oběma zaměstnanci, proto jsou zde zaúčtovány veškeré přijaté 

faktury za mobilní telefony. 

518400 – Ostatní služby – kancelářské potřeby 

Účetní jednotka na účet 518400 – Ostatní služby – kancelářské potřeby účtuje například 

nákup šanonů, propisek a papírů, … 

518500 – Ostatní služby – internet 

Na účtu 518500 – Ostatní služby – internet jsou účtovány faktury za internetové služby 

souvztažně s účtem 321 – Dodavatelé SK. 

518600 – Ostatní služby – nájemné 

Nájemné za kancelářské prostory, které je zaúčtováno k okamžiku, s nímž věcně a časově 

souvisí. 
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518700 – Ostatní služby – minerální vody 

Na účtu 518700 – Ostatní služby – minerální vody je účtován barel s minerální vodou, 

který následně slouží k občerstvení klientů kanceláře DS ÚČTA s.r.o. 

518800 – Ostatní služby – poštovné  

Účet slouží k účtování poštovného, které pro společnost představuje náklad. 

521100 – Mzdové náklady 

Zde jsou účtovány hrubé mzdy dvou zaměstnanců firmy DS ÚČTO s.r.o. 

524100 – Zákonné sociální pojištění 

Účetní jednotkou je na účet 524100 – Zákonné sociální pojištění účtován předpis 

sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. 

527000 – Zákonné sociální náklady 

Na účet 527000 – Zákonné sociální náklady jsou společností zachyceny náklady 

na vytvoření sociálních a pracovních podmínek a vynaložené náklady na péči 

o zaměstnance. 

544100 – Smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení 

Na účet 544100 – Smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení jsou účtovány úroky 

za pozdní splátky přijatého úvěru na osobní automobil. 

548000 – Ostatní provozní náklady 

Na tento účet jsou účtovány všechny ostatní náklady za hospodářskou činnost společnosti. 

562000 – Úroky 

Na účet 56200 – Úroky jsou zaúčtovány úroky za přijatý úvěr na osobní automobil. 

568000 – Ostatní finanční náklady 

Účet 568000 – Ostatní finanční náklady představuje všechny náklady, které souvisí 

s přijatým úvěrem na osobní automobil. 

568100 – Poplatky BÚ 

Na účtu jsou účtovány veškeré poplatky spojené s bankovním účtem ČSOB PK plus. 
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591000 – Splatná daň z příjmů z běžné činnosti 

Na účet 591 – Splatná daň z příjmů z běžné činnosti je zaúčtována daň z příjmů 

právnických osob splatná na základě daňového přiznání. Sazba daně je 23 %. 

602100 – Tržby z prodeje služeb – účetní služby 

Tržby z prodeje účetních služeb jsou jedním z nejdůležitějších účtů pro společnost DS 

ÚČTO s.r.o. Společnost poskytuje účetní služby slovenským i českým klientům, kteří 

podnikají na Slovensku. Všechny účetní služby jsou poskytovány na základě smluv. 

602200 – Tržby z prodeje služeb – doprava 

Na účtu 602200 – Tržby z prodeje služeb – doprava jsou zaznamenány výnosy z dopravy, 

která je společností nabízena v rámci zprostředkovatelských služeb. 

602300 – Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství 

Vzhledem k tomu, že společnost DS ÚČTO s.r.o. poskytuje i daňové poradenství, musí 

i výnosy z této činnosti být zaúčtovány, a sice na účtu 602300 – Tržby z prodeje služeb 

– daňové poradenství. Tyto služby jsou poskytovány především novým klientům, 

bez smlouvy. 

662 – Úroky  

Účet 662 – Úroky představuje pro společnost přijaté úroky z bankovního podnikatelského 

účtu ČSOB PK plus. 
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Začátek každého účetního období by měl být spojen se sestavením zahajovací rozvahy. 

Zahajovací rozvaha všech společností i společnosti DS ÚČTO s.r.o. vychází z údajů 

konečné rozvahy předcházejícího roku. Počáteční stavy k 1. 1. 2013, které byly 

na začátku účetního období na rozvahových účtech DS ÚČTA s.r.o., lze je vidět 

ve zjednodušené zahajovací rozvaze, viz tabulka 3. Grafické znázornění majetku a jeho 

zdrojů financování, kterými společnost disponuje na začátku účetního je zachyceno v grafu 

1. 

379000:                           173

411000:                        5 000

431000:                           154

Pasiva celkem                 5460Aktiva celkem               5460

Rozvaha k 1.1. 2013 (v EUR)

AKTIVA PASIVA

211100:                         4642

311100:                           818

336100:                             69

336200:                             28

341000:                             36

Zdroj: Seznam záznamů zavádějících počáteční stavy, 

vlastní zpracování 

Tab. 3. Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2013 

Zdroj: seznam záznamů zavádějících počáteční stavy, vlastní 

zpracování 

Graf 1. Skladba majetku a zdrojů financování společnosti DS ÚČTO 

s.r.o. k 1. 1. 2013 
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Pohyby na jednotlivých účtech, které byly zaznamenány za celé účetní období 2013, 

zobrazuje následující tabulka 4. 

Veškeré operace na účtech byly zaznamenány účetní jednotkou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 

2013. 

6.1 Přípravné práce 

Přípravné práce ve společnosti  DS ÚČTO s.r.o. jsou prováděny ve 4 krocích: 

 nejprve je vytisknuta Kniha faktur (odběratelských i dodavatelských), 

prostřednictvím účetního programu Money S3, 

 dále je vytisknuta ze stejného účetního programu Pokladní kniha – kontrolována je 

každá účtenka, která je vlastněna (příjmový a výdajový doklad), zda souhlasí s tím, 

co je zaúčtováno v  Money S3, 

 následně je z Money S3 vytisknuta Hlavní kniha – analyticky i s názvy účtů,  

analytické členění je podrobnější členění syntetických účtů, které může být zvoleno 

každou účetní jednotkou, většinou je přednastaveno v účetním programu.  V DS 

ÚČTU s.r.o. je používána analytika například u syntetického účtu  

MD D

022000 Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 11 061

042100 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – Hyundai IX 35 11 061 11 061

211100 Pokladna – EUR 9 472 1 334

221100 Bankovní účty – ČSOB PK plus 28 983 25 520

231100 Krátkodobé bankovní úvěry 6 802 8 147

311100 Odběratelé SK 16 871 16 972

321100 Dodavatelé SK 2 008 2 747

331100 Zaměstnanci 3 009 3 155

336100 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 461 509

336200 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 186 206

341000 Daň z příjmů 36 2 534

365000 Ostatní závazky ke společníkům a členům 830

379000 Jiné závazky 3 193 3 193

381000 Náklady příštích období 43

411000 Základní jmění – Ing. Sylvie Pochylá

428000 Nerozdělený zisk minulých let 154

431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 154

461000 Bankovní úvěry 2 395 11 061

Obraty  za období (v EUR)
Číslo účtu Název účtu 

Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 4. Pohyby na rozvahových účtech účetního období 2013 
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602 – Tržby z prodeje služeb. Na syntetickém účtu lze vidět celkové tržby 

za služby. Pro přehlednost a podrobnější informace (z jakých konkrétních služeb 

byly tyto tržby), je syntetický účet členěn na analytické účty 602100 – Tržby 

z prodeje služeb – účetní služby, 602200 – Tržby z prodeje služeb – doprava 

a 602300 – Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství, 

 na základě hlavní knihy kontroluje stavy všech používaných účtů, jestli jsou shodné 

se stavy, které na nich byly zaúčtovány. 

6.1.1 Inventarizace majetku a závazků 

Inventarizace je proces srovnávání účetního a skutečného stavu, kdy účetní záznamy musí 

být průkazné, čili doloženy a zkontrolovány pověřenou zodpovědnou osobou. Pokud účetní 

záznam neodpovídá skutečnosti, tak průkazný není a je porušena jedna ze zásad účetnictví 

– zásada věrného zobrazení skutečnosti.  

Inventarizace zahrnuje inventuru – zjišťování skutečného stavu. Inventarizace může být 

podle způsobu jejího provedení dokladová nebo fyzická, případně je přípustná i kombinace 

obou dvou.  

Inventuru majetku provedla k 31. 12. 2013 Ing. Sylvie Pochylá, která je ve společnosti 

DS ÚČTO s.r.o. zodpovědná za její vykonání a je také předsedkyní inventarizační komise. 

Prováděna je inventarizace řádná, zákonem stanovená. 

Způsob, kterým jsou zjišťovány skutečné stavy u dlouhodobého majetku společnosti 

(osobní automobil Hyundai IX 35), je fyzická inventura.  

Výsledkem je INVENTÁRNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku, který představuje účetní 

zápis výsledku zjištěného skutečného stavu dlouhodobého hmotného majetku společnosti, 

viz tabulka 5. Prostřednictvím inventárního soupisu je pak zajištěna průkaznost účetnictví. 

Až do pěti let po provedení inventarizace může být vyžadováno, aby byla tato vlastnost 

prokázána – předložením inventárního soupisu. 
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Inventární soupis majetku společnosti, viz příloha III, obsahuje všechny náležitosti:  

 obchodní jméno společnosti je umístěno v záhlaví i se sídlem podnikání (DS ÚČTO 

s.r.o., Koreszkova 1152/10, 90901 SKALICA), 

 den začátku a ukončení inventury – u DS ÚČTA s.r.o. je shodný (31. 12. 2013), 

 stav majetku, jeho množství, cena – (automobil Hyundai IX 35, 1 kus, datum 

zařazení 29. 1. 2013, pořizovací cena 11 061,16 EUR, zůstatková cena 11 061,16 

EUR), 

 jméno a podpis odpovědné osoby (Ing. Sylvie Pochylá, podepsána bude později), 

 doporučení na posouzení reálnosti ocenění majetku – částka, za kterou by bylo 

možno automobil vyměnit, není vyšší jako jeho reálná hodnota. 

Následně je zodpovědnou osobou nutno vyhotovit INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 

z inventury dlouhodobého majetku, který obsahuje výsledky zjištěného stavu majetku. 

Stav zapsaný v inventárním soupisu je porovnán s účetním. Je to záznam, který dokazuje 

věcnou správnost účetnictví. 

Inventarizační zápis společnosti DS ÚČTO s.r.o. z inventury osobního automobilu, viz 

příloha IV, obsahuje povinné náležitosti, jako jsou: 

 obchodní jméno společnosti a její sídlo (DS ÚČTO s.r.o., Koreszkova 1152/10, 909 

01 SKALICA, 

 výsledek porovnání účetního a fyzického stavu (žádné rozdíly – manko, přebytek, 

mezi účetní a skutečnou evidencí nebyly při inventuře zjištěny), 

 výsledek z posouzení reálnosti ocenění automobilu (částka, za kterou by bylo 

možno automobil vyměnit, opravdu není vyšší jako jeho reálná hodnota), 

 jméno a podpis zodpovědné osoby (Ing. Sylvie Pochylá, podepsána bude později). 

 

Inventární 

číslo
Název položky Počet MJ Datum zařazení

Pořizovací 

cena

Zůstatková 

cena

Umístění 

majetku
Poznámka

1 automobil Hyundai IX 35 1 29. 01. 2013 11 061,16 11 061,16

11 061,16 11 061,16

11 061,16 11 061,16

Účet majetku 022000 celkem

Majetek celkem

Zdroj: inventurní soupis dlouhodobého majetku společnosti 2013, vlastní zpracování 

Tab. 5. Stav majetku zjištěný inventurou k 31. 12. 2013 
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Dokladová inventura je v DS ÚČTU, s.r.o. vykonávána i při inventarizaci majetku, 

závazků a vlastního jmění. Způsob, jakým je zjišťován skutečný stav, je kombinací 

dokladové a fyzické inventury. Osobou zodpovědnou za vykonání inventury je opět 

předsedkyně inventarizační komise Ing. Sylvie Pochylá. 

Společnost také sestavuje INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS K INVENTARIZACI 

MAJETKU, ZÁVAZKŮ A VLASTNÍHO JMĚNÍ k 31. 12. 2013., kde jsou 

zaznamenány účetní stavy, skutečné stavy a jejich případné rozdíly, uvedeno v tabulce 6. 

Z tabulky 6. jasně vyplývá, že při inventarizaci majetku, závazků, vlastního jmění 

ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, skutečný stav 

odpovídá stavu účetnímu, proto rozdíly nemusí zaúčtovat. 

  

Účet
Název inventarizovaného majetku, 

závazků a vlastního jmění
Účetní stav Skutečný stav Manko Přebytek

022000
Samostatné movité věci a soubory  

hmotných movitých věcí
11 061 11 061 X X

211100 Pokladna – EUR 12 780 12 780 X X

221100 Bankovní účty – ČSOB PK plus 3 463 3 463 X X

231100 Krátkodobé bankovní úvěry - 1 346 - 1 346 X X

311100 Odběratelé SK 717 717 X X

321100 Dodavatelé SK - 739 - 739 X X

331100 Zaměstnanci - 145 - 145 X X

336100
Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení
- 117 - 117 X X

336200
Zúčtování s institucemi zdravotního 

pojištění
- 48 - 48 X X

365000
Ostatní závazky ke společníkům 

a členům
- 830 - 830 X X

381000 Náklady příštích období 43 43 X X

411100 Základní jmění - 5 000 - 5 000 X X

428000 Nerozdělený zisk minulých let - 154 - 154 X X

461000 Bankovní úvěry - 8 666 - 8 666 X X

Inventarizační rozdíl

Zdroj: Inventarizační zápis k inventarizaci majetku, závazků, … 2013, vlastní 

zpracování 

Tab. 6. Údaje z inventarizačního zápisu k inventarizaci majetku, závazků, vlastního 

jmění k 31. 12. 2013 
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Zodpovědná osoba Ing. Sylvie Pochylá se vždy řídí při porovnání konečných stavů 

účtů následnými pomůckami: 

a) Účet 311 (Odběratelé) – částka musí souhlasit s účty 6. třídy a případně účtem DPH 

343. 

b) Účet  321 (Dodavatelé) – částka musí souhlasit s účty 5. třídy a účtem DPH 343. 

c) Účty: 331 (Zaměstnanci), 

 336 (Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), 

 342 (Ostatní přímé daně), 

jsou porovnávány, zda souhlasí částka s účty 521 (Mzdové náklady), 524 (Zákonné 

sociální pojištění), 527 (Zákonné sociální náklady), 335 (Pohledávky za zaměstnanci), 

333 (Ostatní závazky vůči zaměstnancům). 

Neuhrazené částky musí být zapsány v inventárním soupise, případně v příloze účetní 

závěrky. 

d) Konečné zůstatky účtů 01X, 02X = součet pořizovacích cen podle inventárních karet. 

e) Konečné zůstatky účtů 07X, 08X = součet odpisů podle inventárních karet. 

f) Účet 211 (Pokladna), její konečný zůstatek = zůstatek podle pokladní knihy. 

g) Konečný zůstatek na BÚ 221 (Bankovní účet) = podle výpisu z bankovních účtů. 

h) Účet 311 (Odběratelé), 321(Dodavatelé) – konečné zůstatky účtů = konečné zůstatky 

podle knihy pohledávek, závazků = konečné zůstatky podle saldokonta – pomocná 

účetní kniha v analytickém členění pro každého odběratele a dodavatele zvlášť.  

i) Účet 314 (Poskytnuté zálohy), účet 315 (Ostatní pohledávky), účet 324 (Přijaté 

provozní zálohy), účet 378 (Jiné pohledávky), účet 379 (Jiné závazky), případně 

jakýkoli jiný účet, který je zařazen do saldokonta – konečné zůstatky těchto účtů se 

budou rovnat konečným zůstatkům saldokonta. Jsou dokládány kopiemi skutečných 

dokladů. 
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Po zkontrolování všech částek na účtech, zjistila účetní jednotka, následující konečné 

zůstatky, které jsou zachyceny v tabulce 7. 

6.1.2 Časové rozlišení 

Dokladové inventarizaci podléhá i časové rozlišení. Společnost DS ÚČTO s.r.o. je povinna 

časově rozlišovat pronájem kanceláře v budově IMET, a.s. Košice, který vychází 

na 43 EUR. Jedná se o pronájem kancelářských prostor, který je zaplacen v roce 2013 na 

následující rok 2014. Jde o náklad, který nesouvisí s aktuálním rokem, proto je 

zaúčtován na aktivní účet 381 – Náklady příštích období. Výdaj a náklad nenastal ve 

stejném okamžiku. Až v roce 2014 bude účetní jednotkou zaúčtován nájem na účet 518 

600 – Ostatní služby – nájemné. V Tabulce 8 je zobrazeno časové rozlišeno 

i v následujícím roce 2014. 

MD D Částka (v EUR)

381 221 43

381 701 43

518 381 43

Popis operace

Nájemné za kanc.prostory placené v r. 2013 předem

Rozpuštění do nákladů (r. 2014)

Otevření účtu 381 v roce 2014

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 8. Účtování časového rozlišení pronájmu placeného předem 

 

MD D

022000 Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 11 061 0

211100 Pokladna – EUR 12 780 0

221100 Bankovní účty – ČSOB PK plus 3 463 0

231100 Krátkodobé bankovní úvěry 0 1 346

311100 Odběratelé SK 717 0

321100 Dodavatelé SK 0 739

331100 Zaměstnanci 0 145

336100 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 0 117

336200 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 0 48

365000 Ostatní závazky ke společníkům a členům 0 830

381000 Náklady příštích období 43 0

428000 Nerozdělený zisk minulých let 0 154

461000 Bankovní úvěry 0 8 666

Číslo účtu Název účtu
Konečné zůstatky

Zdroj: hlavní kniha DS ÚČTA s.r.o., vlastní zpracování 

Tab. 7. Konečné zůstatky rozvahových účtů k 31. 12. 2013 
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Jiné účty časového rozlišení jako 382 – Komplexní náklady příštích období, 383 – Výdaje 

příštích období, 384 – Výnosy příštích období a 385 – Příjmy příštích období společnost 

pro rok 2013 nemá. 

6.2 Zjištění hospodářského výsledku 

Výsledek hospodaření jako jeden z nejdůležitějších ukazatelů hospodaření firmy, je 

ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. zjišťován následujícím způsobem. 

Nejprve jsou zjištěny konečné zůstatky výsledkových účtů (všech nákladových 

a výnosových). Zjištěny jsou z hlavní knihy, viz tabulka 9 a 10. 

Celková suma 5853 EUR představuje 100,00 % všech nákladů. Největším nákladem účetní 

firmy DS ÚČTO s.r.o. je analytický účet 518300 – Ostatní služby – FA mobil. Jedná se 

o faktury za firemní telefony obou zaměstnanců společnosti, které za rok 2013 činily 1 586 

EUR, tedy 27,10 % celkových nákladů. Měsíční částka za faktury vycházela cca na 132 

EUR, což lze považovat za běžnou měsíční sumu za dva mobilní telefony. Náklad tedy 

nelze považovat za nepřiměřený. 

Číslo účtu Název účtu MD %

501100 Drobný majetek 108 1,85

518200 Ostatní služby – software 84 1,44

518300 Ostatní služby – FA mobil 1 586 27,10

518400 Ostatní služby – kancelářské potřeby 218 3,72

518500 Ostatní služby – internet 195 3,33

518600 Ostatní služby – nájemné 443 7,56

518700 Ostatní služby – minerální vody 56 0,96

518800 Ostatní služby – poštovné 5 0,09

521100 Mzdové náklady 1 471 25,13

524100 Zákonné sociální pojištění 518 8,85

527000 Zákonné sociální náklady 30 0,51

544100 Smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení 57 0,97

548000 Ostatní provozní náklady 433 7,40

562000 Úroky 466 7,96

568000 Ostatní finanční náklady 72 1,23

568100 Poplatky BÚ 111 1,90

5 853 100,00

NÁKLADY (v EUR) Konečný zůstatek

 Celkem

Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 9. Konečné zůstatky nákladových účtů k 31. 12. 2013 
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Druhý největší náklad společnosti, který tvoří 25,13 % celkových nákladů, je zachycen 

na účtu 521 – Mzdové náklady. Jedná se o zachycení mezd dvou zaměstnanců společnosti 

DS ÚČTO s.r.o. 

Třetí nákladová položka, která představuje 8,85 % z celkových nákladů, je účet 524100 – 

Zákonné sociální pojištění. Na účtu jsou vyčísleny odvody sociálního a zdravotního 

pojištění zaměstnanců, které odvádí společnost. Částka činní celkově 518 EUR. 

Nejmenším nákladem společnosti je poštovné, které bylo zaúčtováno na účet 518 – Ostatní 

služby – poštovné, jedná se o částku 5 EUR, která tvoří jen 0,09 % z celkových nákladů. 

Druhý nejmenší náklad ve společnosti tvoří účet 527000 – Zákonné sociální náklady, jehož 

konečný zůstatek za rok 2013 činí 30 EUR, 0,51 % celkových nákladů společnosti. 

Třetí nejmenší nákladová položka představuje 0, 96 % z nákladů společnosti. Jedná se 

o částku 56 EUR na účtu 518700 – Ostatní služby – minerální vody. Konečný zůstatek 

účtu je tvořen částkou za barel na doplnění minerální vody, která slouží k občerstvení 

klientů DS ÚČTA s.r.o.  

Všechny nákladové položky jsou znázorněny v grafu 2. 
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 Zdroj: hlavní kniha DS ÚČTA s.r.o., vlastní zpracování 

Graf 2. Konečné zůstatky nákladů  
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Všechny výnosy společnosti DS ÚČTO s.r.o. jsou uvedeny v 10. tabulce. 

Největší výnosový účet, který činní 57,02 % z celkových výnosů společnost, je účet 

602100 – Tržby z prodeje služeb – účetní služby, jehož konečný zůstatek v roce 2013 je 

9 620 EUR. Představuje poskytnuté účetní služby klientům (společnostem a OSVČ), které 

jsou poskytovány na základě smluvního vztahu. Jedná se o hlavní činnost společnosti. 

Druhé vysoké tržby má DS ÚČTO s.r.o. za dopravu, kterou v rámci zprostředkovatelských 

služeb také poskytuje. Je vykonávána druhým zaměstnancem, který je ve společnosti 

zaměstnán jako řidič. Účet 602200 – Tržby z prodeje služeb – doprava tvoří 42,33 % 

z celkových tržeb společnosti, částka je rovna 7 142 EUR. 

Nejnižší položka celkových výnosů společnosti je 0,65 % s konečným zůstatkem ke konci 

roku 110 EUR.  Na účtu 602300 – Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství jsou 

vedeny tržby z poskytnutého poradenství pro možné nové klienty společnosti. 

Grafické znázornění celkových výnosů společnosti za rok 2013 je uvedeno v grafu 3. 

Číslo účtu Název účtu D %

602100 Tržby z prodeje služeb – účetní služby 9 620 57,02

602200 Tržby z prodeje služeb – doprava 7 142 42,33

602300 Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství 110 0,65

16 872 100,00 Celkem

VÝNOSY (v EUR) Konečný zůstatek

Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 10. Konečné zůstatky výnosových účtů k 31. 12. 2013 

9 620

7 142

110

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Tržby z prodeje služeb – účetní služby

Tržby z prodeje služeb – doprava

Tržby z prodeje služeb – daňové 
poradenství

Výnosy (v EUR)

 Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Graf 3. Konečné zůstatky výnosů 
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Účetní výsledek hospodaření před zdaněním  

Účetní VH před zdaněním byl vypočítán tak, že od všech účtů účtové třídy 6. se odečetly 

všechny účty účtové třídy 5. kromě účtové skupiny 59, která však nesmí ovlivnit tento 

hospodářský výsledek. 

∑ výnosů − ∑ nákladů = 16 872 − 5853 = 11 019 EUR 

Účetní VH společnosti DS ÚČTO s.r.o. je 11 019 EUR.  

 

Rozčlenění účetního výsledku hospodařením před zdaněním na provozní, finanční 

a mimořádný VH je uvedeno následovně. 

 

 Provozní výsledek hospodaření se zjišťuje porovnáním obratů provozních výnosů 

účtových skupin 60-64  s provozními náklady účtových skupin 50-55. 

Výpočet:  

∑ provozní výnosy – ∑ provozní náklady = 16 872 – 5 204 = 11 668 EUR 

Provozní VH ve společnosti DS ÚČTO činní zisk 11 668 EUR.  

 

 Finanční výsledek hospodaření se zjišťuje obdobně jako provozní VH, jsou 

porovnávány účtové skupiny 66 finančních výnosů a 56,57 finančních nákladů. 

Výpočet:  

∑ finanční výnosy – ∑ finanční náklady = 0 – 649 = − 649 EUR 

Finanční VH ve společnosti DS ÚČTO činní  − 649 EUR, tudíž ztrátu.  

 

 Mimořádný výsledek hospodaření společnost DS ÚČTO s.r.o. nemá. Nejsou 

vykázány žádné mimořádné výnosy účtové skupiny 68 ani mimořádné náklady 

skupiny 58. Daň z příjmů z mimořádné činnosti by se případně počítala z této 

činnosti zvlášť. 
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6.3 Výpočet daně z příjmů 

Účetní knihy jsou uzavírány účetní jednotkou dříve, než je podáváno daňové přiznání. 

Daňové přiznání bude za účetní firmu DS ÚČTO s.r.o. podáno až k 30. 6. 2014. Zažádala 

si totiž o odklad. 

Výpočet daně z příjmů právnických osob je ve firmě DS ÚČTO s.r.o. v podstatě 

jednoduchý. Nezaobírá se totiž žádnými připočitatelnými ani odpočitatelnými položkami. 

Netýkají se jí. Stejně tak rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je vynechán, protože 

majetek ve společnosti není, v roce 2013 na základě rozhodnutí účetní jednotky, 

odepisován. 

Lze konstatovat, že samotný účetní výsledek hospodaření ve většině případů nepředstavuje 

základ daně, avšak ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. tomu tak je. 

Z účetního výsledku hospodaření společnosti (rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady) je rovnou vypočítána 23% daň z příjmů právnických osob (slovenská sazba). 

Účetní VH * sazba daně z příjmů právnických osob = DAŇ Z PŘÍJMŮ Z BĚŽNÉ 

ČINNOSTI SPLATNÁ. 

Daň je v účetní firmě vypočítána prostřednictvím účetního programu Money S3. 

Společnosti je tak ulehčena práce spojená s výpočtem daně. Vše je zaokrouhleno na celé 

koruny. 

Výpočet:  

11 019 * 0,23 = 2 534 EUR  

Výsledek 2 534 EUR představuje daň z příjmů z běžné činnosti   splatnou.  

Společností musí být zaúčtována daňová povinnost na příslušné účty, viz tabulka 11. 

 

Předpis splatné daně z příjmů z běžné činnosti je účtován na stranu MD 591 – Daň 

z příjmů z běžné činnosti – splatná a stranu D účtu 341 – Daň z příjmů. 

Částka (v EUR) MD D

2 534 591 341

Popis účetní operace

Předpis daně z příjmů z běžné činnosti - splatné

Zdroj: výkaz zisku a ztráty 2013, vlastní zpracování 

Tab. 11. Zachycení daňové povinnosti na syntetických účtech 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 

 

Podání daňového přiznání mělo být realizováno společností k 31. březnu 2014. 

Společnost DS ÚČTO s.r.o. si však zažádala na základě oznámení u příslušného správce 

daně o odklad. Není potřebné, aby toto oznámení bylo schváleno daňovým úřadem, ani aby 

byla podávána žádost a čekalo se na schválení. Postačí, když bude tato skutečnost 

oznámena. Společnost DS ÚČTO tak učinila a nová lhůta pro podání daňového přiznání 

byla stanovena na 30. červen 2014.  

Aby oznámení bylo platné, musela společnost splnit dvě podmínky. Oznámení muselo být 

podáno nejpozději do zákonem stanovené lhůty, která je stanovena maximálně na tři 

měsíce po uplynutí zdaňovacího období a musela v něm být uvedena nová konkrétní lhůta, 

kterou si společnost mohla sama stanovit na konec kalendářního měsíce, který však 

nemůže připadat na sobotu a neděli. V této lhůtě je daň i splatná. Podmínky byly splněny. 

ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  

VH po zdanění (odečtení daně z příjmů) následuje po vypočítání a zaúčtování daňové 

povinnosti, kterou společnost má.  

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění byl ve společnosti zjištěn tak, 

že od výsledku hospodaření před zdaněním 11 019 EUR byla odečtena daň z příjmů PO, 

která činila 2 534 EUR. 

Vypočtený výsledek činil zisk 8 485 EUR za rok 2013. V účetních výkazech společnosti je 

uveden jako výsledek hospodaření z běžné činnosti po zdanění ve výkazu zisku a ztráty 

a v rozvaze jako výsledek hospodaření za účetní období po zdanění. 

Účtování takového ZISKU je provedeno na stranu MD účtu 710 – Účet zisků a ztrát 

a na stranu D účtu 702 – Konečný účet rozvažný. 

Případná ZTRÁTA by byla účtována opačně. Na straně MD účtu 702 – Konečný účet 

rozvažný a na stranu D účtu 710 – Účet zisků a ztrát. 

Všeobecné účtování zisku a ztráty je přehledně znázorněno v tabulce 12. 

Vypočítaná výše MD D

částka 710 702

částka 702 710

Popis účetní operace

a) VH běžného období: ZISK

b) VH běžného období: ZTRÁTA

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 12 Účtování zisku a ztráty běžného období 
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6.4 Uzavření účtů 

Po provedené kontrole údajů a účtů, inventarizaci veškerého majetku a závazků, zjištění 

a vypočítání daně z příjmů právnických osob a vyčíslení výsledku hospodaření za běžné 

období je ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. proveden poslední, velmi důležitý krok – 

uzavírání všech použitých účtů za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

Společností byly vyčísleny všechny konečné zůstatky a při procesu uzavírání účtů jsou tyto 

zůstatky převedeny na patřičné konečné účty.  Konečnými účty se rozumí účet 702 – 

Konečný účet rozvažný, kde jsou převedeny všechny konečné zůstatky aktivních 

a pasivních účtů. Pro nákladové a výnosové účty je pak použit účet 710 – Účet zisků 

a ztrát. 

V návaznosti na uzávěrku účtů jsou sestaveny účetní výkazy (účetní závěrka). Je také 

nutné, aby společností bylo zajištěno převzetí konečných stavů rozvahových účtů k 31. 12. 

2013 jako počátečních stavů k 1. 1. 2014 na účet 701 – Počáteční účet rozvažný.  Stejně 

tak tomu bylo na začátku účetního období roku 2013. K prvnímu dni nového účetního 

období probíhá důležitý proces, kdy je výsledek běžného období přetransformován 

na výsledek hospodaření ve schvalovacím období. 

Ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. je převzetí konečných stavů jako počátečních stavů 

následujícího roku provedeno vždy prostřednictvím účetního programu Money S3. 

6.4.1 Výsledkové účty  

Všechny konečné stavy výsledkových účtů musí být převedeny na účet 710 – Účet zisků 

a ztrát. Provedené konkrétní převody ve společnosti jsou uvedeny v tabulce 13. Nákladové 

účty jsou převedeny na příslušnou stranu MD účtu 710000 – Účet zisků a ztrát a výnosové 

účty jsou převedeny na stranu D. 

6.4.2 Rozvahové účty 

Veškeré rozvahové účty aktivní a pasivní, na kterých je vykazován konečný zůstatek 

a byly účetní jednotkou DS ÚČTO s.r.o. za rok 2013 použity, musí být převedeny na účet 

702 – Konečný účet rozvažný. Konkrétní převody rozvahových účtů jsou znázorněny 

v tabulce 14. 
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Číslo účtu Název účtu KS v EUR MD D

501100 Drobný majetek 108 710000 501100

518200 Ostatní služby – software 84 710000 518200

518300 Ostatní služby – FA mobil 1 586 710000 518300

518400 Ostatní služby – kancelářské potřeby 218 710000 518400

518500 Ostatní služby – internet 195 710000 518500

518600 Ostatní služby – nájemné 443 710000 518600

518700 Ostatní služby – minerální vody 56 710000 518700

518800 Ostatní služby – poštovné 5 710000 518800

521100 Mzdové náklady 1 471 710000 521100

524100 Zákonné sociální pojištění 518 710000 524100

527000 Zákonné sociální náklady 30 710000 527000

544100 Smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení 57 710000 544100

548000 Ostatní provozní náklady 433 710000 548000

562000 Úroky 466 710000 562000

568000 Ostatní finanční náklady 72 710000 568000

568100 Poplatky BÚ 111 710000 568100

591000 Splatná daň z příjmů z běžné činnosti 2 534 710000 591000

602100 Tržby z prodeje služeb – účetní služby 9 620 602100 710000

602200 Tržby z prodeje služeb – doprava 7 142 602200 710000

602300 Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství 110 602300 710000

Výsledek hospodaření za BO 8 485 710000

PŘEVOD KONEČNÝCH STAVŮ NA 710 - Účet zisků a ztrát

Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 13. Převod konečných stavů výsledkových účtů 

Číslo účtu Název účtu KS v EUR MD D

022000 Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 11 061 702000 22000

211100 Pokladna – EUR 12 780 702000 211100

221100 Bankovní účty – ČSOB PK plus 3 463 702000 221100

231100 Krátkodobé bankovní úvěry 1 346 231100 702000

311100 Odběratelé SK 717 702000 311100

321100 Dodavatelé SK 739 321100 702000

331100 Zaměstnanci 145 331100 702000

336100 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 117 336100 702000

336200 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 48 336200 702000

341000 Daň z příjmů 2 534 341000 702000

365000 Ostatní závazky ke společníkům a členům 830 365000 702000

381000 Náklady příštích období 43 702000 381000

411000 Základní jmění 5 000 411000 702000

428000 Nerozdělený zisk minulých let 154 428000 702000

461000 Bankovní úvěry 8 666 461000 702000

Výsledek hospodaření za BO 8 485 710000 702000

PŘEVOD KONEČNÝCH STAVŮ NA ÚČET 702 -  KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ

Zdroj: hlavní kniha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 14. Převod konečných stavů rozvahových účtů 
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7 ANALÝZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY R. 2013 DS ÚČTA S.R.O. 

Účetní závěrka společnosti DS ÚČTO s.r.o. za rok 2013 prozatím nebyla zveřejněna 

v příslušném slovenském rejstříku účetních závěrek, z důvodu časové a pracovní 

vytíženosti jednatelky společnosti, která účetní závěrku zpracovává sama. Třetí povinná 

součást účetní závěrky dosud ještě nebyla vypracována.  

Využití účetních výkazů účetní závěrky je různorodé. Pro každý subjekt, ať už stát, banku 

nebo širokou veřejnost, představují tyto výkazy, informace pro jejich různé záměry 

a účely. I pro samotnou společnost je však sestavená účetní závěrka velmi důležitá. 

Prostřednictvím ní je totiž podáván přehled o fungování, vlastněném majetku, zdrojích 

krytí a především o výsledku hospodaření, zda je dosahován zisk či ztráta.  

Vyvrcholení účetních prací ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. nastane tehdy, když jsou 

sestaveny rozvaha a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013. 

7.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní přehled ve formě formuláře, sestavený na základě údajů účtu 702 – 

Konečný účet rozvažný. Prostřednictvím rozvahy se dá zjistit mnoho informací 

o společnosti. Například jaký majetek je společností vlastněn, kolik má vlastních zdrojů, 

kolik má cizích zdrojů, jaký je výsledek hospodaření, který je vykazován, …. 

Ve slovenské republice je tento účetní výkaz nazýván slovenským slovem „súvaha“. Vždy, 

až na jednu výjimku, je na Slovensku sestavována v plném rozsahu. Podrobněji uvedeno 

v 8. kapitole práce.  

Celá rozvaha je ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. sestavena prostřednictvím počítače 

a účetního programu Money S3 z výchozích údajů zaúčtovaných za celý rok 2013. 

Společnost na něj nedá dopustit a není divu, protože účetní jednotce znatelně usnadňuje 

práci. Účetní jednotkou jsou samostatně dopisovány jen drobnosti. Rozvaha společnosti 

DS ÚČTO s.r.o., sestavená k 31. 12. 2013, je uvedena v práci v příloze V. 

V 15. tabulce jsou zobrazeny údaje z konečné rozvahy společnosti k 31. 12. 2013. 
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7.2 Výkaz zisku a ztráty 

Druhým povinně zveřejňovaným účetním výkazem je výkaz zisku a ztráty. Slovenský 

název pro tento výkaz je velmi podobný „výkaz ziskov a strát“. 

Z výkazu zisku a ztráty jsou uživatelé informováni především o efektivnosti podniku. 

Prolínají se v něm náklady a výnosy a jeho uspořádání, pokud je v druhovém členění, je 

stupňovité, aby docházelo k vyčíslení výsledku hospodaření v předepsaném členění. Cílem 

je vyčíslení čistého, disponibilního zisku/ztráty po zdanění. 

Výkaz je sestaven stejně jako rozvaha ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. počítačem, 

respektive účetním softwarem Money S3. Údaje, potřebné k sestavení byly již v průběhu 

roku do programu zaúčtovány. Výkaz zisku a ztráty je účetní jednotkou sestaven v plném 

rozsahu, v druhovém členění, viz příloha P VI. 

Údaje z výkazu zisku a ztráty DS ÚČTA s.r.o. jsou přehledně uvedeny v tabulce 16. 

 

 

Částka Částka

11 061 1 346

12 780 739

3 463 145

717 117

43 48

2 534

830

5 000

154

8 666

8 485

28 064 28 064

321100 – Dodavatelé SK211100 – Pokladna – EUR

311100 – Odběratelé SK

381000 – Náklady příštích období

Údaje v rozvaze k 31. 12. 2013 (v EUR)

336200 – Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

AKTIVA

022000 – SMV a SHMV

PASIVA

231100 – Krátkodobé bankovní úvěry

341000 – Daň z příjmů

336100 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

221100 – Bankovní účty – ČSOB PK plus 331100 – Zaměstnanci

365000 – Ostatní závazky ke společníkům a členům

411000 – Základní jmění

428000 – Nerozdělený zisk minulých let

461000 – Bankovní úvěry

Výsledek hospodaření za BO

Aktiva celkem Pasiva celkem

Zdroj: rozvaha 2013, vlastní zpracování 

Tab. 15. Údaje, které jsou obsaženy v rozvaze k 31. 12. 2013 
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EUR EUR

108 9 620

84 7 142

1 586 110

218

195

443

56

5

1 471

518

30

57

433

466

72

111

2 534

8 485

8 387 16 872

Výsledek hospodaření za BO: ZISK

568100 – Poplatky BÚ

591000 – Splatná daň z příjmů z běžné činnosti

Výnosy celkem

548000 – Ostatní provozní náklady

562000 – Úroky

568000 – Ostatní finanční náklady

544100 – Smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení

518700 – Ostatní služby – minerální vody

518800 – Ostatní služby – poštovné 

521100 – Mzdové náklady

524100 – Zákonné sociální pojištění

527000 – Zákonné sociální náklady

Náklady celkem

518600 – Ostatní služby – nájemné

Údaje z výkazu zisku a  ztráty k 31. 12. 2013

NÁKLADY (strana MD) VÝNOSY (strana D)

501100 – Drobný majetek  

518200 – Ostatní služby – software

518300 – Ostatní služby – FA mobil

518400 – Ostatní služby – kancelářské potřeby

518500 – Ostatní služby – internet

602100 – Tržby z prodeje služeb – účetní služby

602200 – Tržby z prodeje služeb – doprava

602300 – Tržby z prodeje služeb – daňové poradenství

Zdroj: výkaz zisku a ztráty 2013, vlastní zpracování 

Tab. 16. Údaje, které jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60 

 

8 HLAVNÍ ROZDÍLY PŘI SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V ČR A SR 

Vzhledem k tomu, že dříve byla Česká i Slovenská republika spojena v jeden celek, který 

byl nazýván Československou republikou, se lze domnívat, že legislativa, kterou je 

upravována účetní závěrka v obou státech vychází ze stejného základního rámce. Proto se 

dá i očekávat, že se účetní závěrka v mnohém odlišovat nebude. Toto tvrzení je pravdivé, 

protože při psaní bakalářské práce ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. jsem na žádné podstatné 

rozdíly nenarazila. V kapitole jsou proto zmíněny i jiné rozdíly, související s účetní 

závěrkou. 

8.1 Sazba daně z příjmů PO, výkazy ÚZ ve zjednodušeném rozsahu 

Důležitá je vzhledem k účetní závěrce sazba daně z příjmů, která je určena příslušným 

zákonem o dani z příjmů v platném znění. Daň z příjmů právnických osob je určena pro 

rok 2013 sazbou 19 % v ČR a v SR 23 %. Aktuální výše sazeb pro rok 2014 jsou 

stanoveny pro Českou republiku 19 % a pro Slovensko 22 %. Při výpočtu daně je 

postupováno ve výše zmíněných zemích stejně. 

Výkazy účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu mohou být v České republice 

sestaveny každou účetní jednotkou, která není povinna mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem. V plném rozsahu jsou výkazy sestavovány vždy u akciových společností 

a u účetních jednotek s povinným auditem. 

Všechny účetní jednotky, které podnikají ve Slovenské republice a účtují v podvojném 

účetnictví, sestavují výkazy účetní závěrky ve stejném plném rozsahu. První účetní 

závěrka ve zjednodušené formě (zkrácená účetní závěrka) je povolena jen u mikroúčetní 

jednotky, viz tabulka 17, a to teprve od 1. 1. 2014. 

  

 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců           ≤ 10

Kritérium Zákonný limit

 Aktiva celkem ≤ 350 000 EUR

 Roční úhrn čistého obratu ≤ 700 000 EUR

Zdroj: podnikajte.sk, ©2005-2014, vlastní zpracování 

Tab. 17. Kritéria pro mikro účetní jednotku SR 
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8.2 Odlišná právní úprava společnosti s ručením omezeným 

Legislativa, kterou je upravována společnost s ručením omezeným, je v Česku a Slovensku 

částečně odlišná. Rozdílné podmínky při zakládání s.r.o. jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce 18.  

Rozdíl mezi českou a slovenskou společností s ručením omezeným je v počtu 

zakladatelů, ručení za nesplnění závazků společnosti a počátečním kapitálem. 

Počet zakladatelů u s.r.o., který je stanoven na minimálně 1 PO nebo FO, maximálně však 

50 osob, platí pouze na Slovensku. V Česku nově od 1. 1. 2014 platí, že maximální počet 

není omezen.  

Ručení v ČR je upraveno tak, že za závazky společnosti je ručeno společníky společně 

a nerozdílně do výše svých nesplacených vkladů. Nově také může být jednateli společnosti 

určeno soudem (na návrh insolvenčního správce) to, že v případě úpadku společnosti, kdy 

o něm jednatel věděl nebo mohl vědět a nepodnikl žádný krok k jeho odvrácení, pak ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem i osobním. V SR je ručení upraveno stejně 

jako dříve v Česku. Společnost ručí celým svým majetkem a společníci do výše svých 

nesplacených vkladů.  

  

Podmínky Česká republika Slovenská republika

Počet zakladatelů

Ručení 

Počáteční kapitál

Účast na zisku

minimálně 1 

společníci do výše svých nesplacených 

vkladů, případně jednatelé celým svým 

majetkem

1,- Kč

podle kapitálového vkladu, pokud není

 ve společenské smlouvě jinak

1 až 50

společnost celým svým majetkem,

společníci do výše svých nesplacených 

vkladů

5 000 EUR

podle kapitálového vkladu, pokud není

 ve společenské smlouvě jinak

Zdroj: zakonyprolidi.cz, © 2010-2014; podnikajte.sk, © 2005-2014, vlastní 

zpracování 

Tab. 18. Společnost s ručením omezeným v ČR a SR 
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Počáteční kapitál je zcela rozdílný, avšak v obou zemích platí, že je splacen 

na samostatný bankovní účet u zvoleného bankovního institutu. V České republice je nově 

upraveno, že počáteční kapitál, který nyní postačuje k založení s.r.o., je stanoven na 1,- Kč. 

Na Slovensku je stanoven na 5 000 EUR. 

Shodně je v obou zemích upravována účast na zisku, která je upravena poměrně podle 

výše vkladu, pokud není určeno jinak. 

8.3 Rejstřík účetních závěrek na Slovensku 

Rejstřík účetních závěrek na Slovensku byl zaveden Ministerstvem financí SR, aby byl 

zjednodušen přístup třetím osobám a státním orgánům k účetním závěrkám. Dalším 

důvodem zřízení je, aby byla snížena administrativní náročnost při podnikání. 

Pomocí webové stránky www.registeruz.sk, viz obrázek 8, se dá: 

 vyhledávat v seznamu účetních jednotek, 

 procházet dostupné účetní závěrky, 

 procházet, ukládat, tisknout účetní výkazy. 

 

Zdroj: registeruz.sk, © 2011-2013, vlastní zpracování 

Obr. 8. Rejstřík účetních závěrek SR 

 

http://www.registeruz.sk/
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Již dříve bylo možné nahlédnout do účetní závěrky, případně si vyhotovit kopii 

prostřednictvím Sbírky listin příslušného Obchodního rejstříku. Muselo se však osobně 

dostavit do sídla příslušného rejstříkového soudu. 

Účetní závěrky by měly být zveřejňovány automaticky po jejich elektronickém zaslání 

na finanční úřad. Nebude muset být prováděn dvojitý administrativní úkon – předkládání 

účetní závěrky na finanční úřad a ještě do Sbírky listin. 

Registr účetních závěrek ve Slovenské republice je zaveden s účinností od 1. 1. 2012. 

Podnikatelé jsou povinni ukládat účetní závěrku do registru v roce 2013 ve vztahu 

k účetnímu období 2012.  

V České republice prozatím žádný rejstřík účetních závěrek na internetu v elektronické 

podobě ani nikde jinde není zaveden. Lze konstatovat, že by jeho zavedení bylo velmi 

přínosné i pro Českou republiku, a to hlavně snížením administrativní náročnosti, která je 

při podnikání poměrně vysoká.  
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9 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

Po analýze účetní uzávěrky a závěrky roku 2013 ve společnosti DS ÚČTO s.r.o., 

na základě firmou poskytnutých podkladů, jsou v této kapitole navržena možná opatření, 

která by mohla být pro společnost v dalších letech použita k zlepšení její účetní závěrky.  

Při absolvování odborné praxe bylo zjištěno, že účetní jednotka provádí účetní závěrku 

vhodně, ale přesto byly zjištěny nedostatky, které se nachází v oblastech: 

 časové rozlišování,  

 tvorba zákonného rezervního fondu, 

 odepisování majetku,  

 nestíhání plnění řádných termínů. 

9.1 Časové rozlišování v užším i širším pojetí 

Účetní firmě DS ÚČTO s.r.o. je doporučeno, aby i nadále a s velkým zřetelem dbala 

na časové rozlišování nákladů a výnosů, protože velmi často může docházet k jejich 

časovému nesouladu (jedná se o časové rozlišení v užším pojetí, kdy je účetní jednotce 

známa přesná částka, její účel i období, na který je vynaložena). 

Především zpravidla proto, aby byl výsledek hospodaření v účetní závěrce správně 

vyčíslen, je třeba neopomenout započítat pouze takové výnosy a náklady, které 

v příslušném účetní období skutečně vznikly. Tato správnost je zajištěna právě 

prostřednictvím účtů časového rozlišení, mezi které jsou řazeny: 

 381 – Náklady příštích období (věcná a časová souvislost nákladu se vztahuje 

k následujícímu období), účet je firmou již používán, jedná se o pronájem 

kancelářských prostor placených předem, 

 382 – Komplexní náklady příštích období (jedná se o postupné rozpouštění 

do nákladů), firmou by byl účet použit v případě, že by se rozhodla 

pro dlouhodobou propagaci svých účetních služeb, 

 383 – Výdaje příštích období (v budoucnu placené částky v konkrétní výši 

a za konkrétní účel), účet bude použit v případě, že bude DS ÚČTEM s.r.o. 

rozhodnuto o placení pronájmu kanceláře zpětně, pozadu, 
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 384 – Výnosy příštích období (jedná se o výnosy, které věcně patří do dalšího 

období), tento účet bude firmou použit v případě, když jí bude klientem zaplaceno 

za účetní služby dopředu, 

 385 – Příjmy příštích období, účet bude firmou DS ÚČTO s.r.o. použit, zejména 

v případě, když odběratelem (klientem firmy) nebude zaplaceno za poskytnuté 

účetní služby v daném účetním období. 

Obzvláště nákladové položky ve firmě nejsou tvořeny nejmenším množstvím, a proto by 

měly podléhat důrazné kontrole, prostřednictvím které bude hlídáno, zda skutečně v daném 

období vznikl náklad nebo výdaj. Nákladem se rozumí pouze peněžní vyjádření spotřeby 

majetku, výdajem pak úbytek reálných peněz za přijaté činnosti. 

Výnosové položky ve firmě zase nejsou tvořeny nejmenšími sumami. Obraty na nich, lze 

považovat, za dostatečně velké vzhledem k počtu zaměstnanců, pracujících ve firmě. Proto 

i zde je třeba, aby bylo pečlivě dohlíženo na to, kdy vznikl příjem a kdy výnos. 

Příjmem se rozumí reálné peníze za provedené služby, přírůstek peněz. Výnosem pak 

peněžní vyjádření podniku za veškeré jeho činnosti (služby), bez ohledu na to, zda 

ve stejném čase došlo k faktické úhradě těchto poskytnutých činností. 

DS ÚČTEM s.r.o., byl prozatím použit jen účet 381 – Náklady příštích období, na kterém 

je účtován pronájem kancelářských prostor. Účet byl použit správně a nadále je 

doporučeno, aby v časovém rozlišování bylo pokračováno podobným způsobem jako 

u pronájmu placeného předem, kde byl účetní jednotkou správně rozlišen vznik nákladu 

a výdaje. 

Používání dohadných účtů (časové rozlišování v širším pojetí) v rámci inventarizace 

Dohadné účty jsou používány tehdy, pokud je částka u pohledávek a závazků odhadována 

na období, které není známo. Použity jsou tehdy, když firma nemá k dispozici doklad. 

Jedná se o tyto účty: 

 388 – Dohadné účty aktivní (zde je zachycena budoucí pohledávka, jejíž částka 

není známa, ale je odhadnuta) 

 389 – Dohadné účty pasivní (je zde zachycen budoucí závazek, jehož částka je 

odhadnuta) 
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Dohadné účty nejsou v účetní firmě DS ÚČTO s.r.o. prozatím používány, ale je 

doporučeno, aby brány v potaz byly a případně vysledovány, zejména při převodu 

možného zůstatku při uzavírání a otevírání účetních knih. 

Převod zůstatku při uzavírání účetních knih by se zaúčtoval souvztažným zápisem 389/702 

nebo 702/389. 

Převod zůstatku při otevírání účetních knih pak souvztažně 701/389 nebo 388/701. 

Dohadné účty aktivní pak mohou být DS ÚČTEM s.r.o. využity zejména u poskytnutých 

účetních služeb, které budou vyfakturovány až v příštím roce (jejich částka není firmě 

známa, ale je odhadnuta).  

9.2 Rezervní fond 

Rezervní fond je zřizován proto, aby byly kryty případné ztráty společnosti.  

Rezervní fond ve Slovenské republice u společností s ručením omezeným by měl být 

upraven ve společenské smlouvě případně zakladatelské listině, kde je určena doba a výše, 

v jaké je tvořen. Povinně je však ze zákona tvořen tehdy (pokud není vytvořen již při 

vzniku), když společnost poprvé dosáhne čistého zisku, který je vykázán v řádné účetní 

závěrce příslušného roku.  

Při analýze účetní závěrky bylo z účetních výkazů zjištěno, že v roce 2013 společnost 

dosahovala čistého zisku, stejně jako v loňském roce 2012 (v rozvaze a výkazu zisku 

a ztráty je uveden sloupec z bezprostředně předcházejícího účetního období, proto je 

do této podkapitoly zahrnut i rok 2012). 

Povinný příděl do rezervního fondu představuje minimálně 5 % ročně z čistého zisku 

vykázaného v řádné účetní závěrce a maximálně 10 % ze základního jmění (500 EUR). RF 

je tvořen až do doby, kdy je dosaženo stanovené výše. Výše je, buď uvedena 

ve společenské smlouvě/zakladatelské listině, nebo představuje minimální povinnou výši, 

která je uložena zákonem, a to 10 % ze základního jmění. 

Jelikož v účetní firmě DS ÚČTO s.r.o. nebyl rezervní fond vytvořen hned při vzniku 

společnosti a nabyl ani odveden žádný roční příděl do RF (který je výše zmíněn), je firmě 

navrženo, aby tento zjištěný nedostatek byl projednán při zasedání valné hromady.  
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Následně je také navrženo, aby do zápisu ze shromáždění, na základě usnesení valné 

hromady, bylo napsáno, že příděl do RF bude za oba dva roky (2012, 2013) doúčtován 

v následujícím roce, a to způsobem, který je znázorněn v tabulce 19. 

Firma DS ÚČTO s.r.o. sice byla v roce 2012 teprve vytvořena, přesto však účetním 

obdobím za příslušný rok byly dva měsíce. Čistý zisk roku 2012, který byl ve výkazu zisku 

a ztrát vykázán, činil 154 EUR. Zákonem stanovený 5% minimální příděl do RF, tudíž měl 

být stanoven na 7,5 EUR. Jedná se však o poměrně nízkou částku, proto je navrženo, 

aby byl přidělen do rezervního fondu za rok 2012 celý čistý zisk tedy 154 EUR.  

Za rok 2013 je pro rok 2014 navrhováno, aby z účtu 431 – Výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení byl odveden po schválení valné hromady příděl 5 % čili 424, 25 

EUR z čistého zisku, který byl vyčíslen na 8 485 EUR. Po provedení tohoto navrhovaného 

úkonu by byl zaplněn celý povinný rezervní fond, který je zákonem stanoven maximálně 

na 10 % ze základního jmění (500 EUR). Na rezervním fondu by byla částka 578,25 EUR. 

Jedná se o částku převyšující 500 EUR, tudíž by už v dalších letech nemusely být 

odvedeny žádné prostředky do RF, protože je splněna jeho zákonná minimální výše. 

Pokud společností nebude tvořen zákonem stanovený rezervní fond, tak v nejkrajnějším 

případě může dojít až k jejímu zrušení. Lze říci, že tvorba rezervního fondu, který slouží 

ke krytí ztrát společnosti, je opatřením dobrým. Odkládání prostředků „na horší časy“, 

kdy firmou nebude vykazován zisk, ale ztráta, se v takové situaci rozhodně může vyplatit. 

9.3 Odepisování majetku 

Společnost DS ÚČTO s.r.o. se rozhodla, na základě svého rozhodnutí, že v roce 2013 

nebude majetek (osobní automobil) odepisován. Přerušení odepisování je slovenským 

zákonem umožněno, protože odepisování majetku je považováno za možnost, ne však 

povinnost. Možností se pro tyto účely rozumí snížení daňové povinnosti, která musí být 

státu odvedena. 

  

Částka (v EUR) MD D

154,00 428 421

424,25 431 421Příděl do rezervního fondu za rok 2013

Účetní případ

Příděl do rezervního fondu za rok 2012

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 19. Návrh účtování rezervního fondu 
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Společnost se rozhodla pro daňové odpisy. V kartě majetku má stanoveno, že automobil je 

zařazen do odpisové skupiny 1. Způsob odepisování je rovnoměrný. Seznam daňových 

odpisů je stanoven na 4 roky (minimální doba stanovena zákonem) s vypočtenou částkou 

pro konkrétní rok. Daňové odpisy jsou vedeny firmami kvůli základu daně z příjmů, 

představují daňově uznatelný náklad. Snižují daňovou povinnost, která musí být státu 

odvedena. 

Přerušení daňového odepisování je ze zákona povoleno a na základě rozhodnutí 

podnikatele může nastat i v roce, ve kterém byl majetek uveden do užívání, stejně tak je 

tomu ve firmě DS ÚČTO s.r.o. 

Vzhledem k rozhodnutí firmy DS ÚČTO s.r.o. je doporučeno, aby odepisování, které už je 

uvedeno v kartě majetku, bylo dodržováno a bylo v něm pokračováno. Nedodržením bude 

doba odepisování posunuta o dobu, na kterou bylo odepisování přerušeno, což nelze 

považovat za příliš efektivní. Daňový základ totiž nebude v době přerušení o částku odpisů 

snížen. Společnost má možnost každý rok si snížit daňový základ, což znamená snížení 

jejích nákladů a vede k lepšímu a vyššímu výsledku hospodaření v běžném období. Není 

shledán žádný pádný důvod, proč by tato možnost neměla být využita, když je státem 

umožněna. 

9.4 Noví zaměstnanci pro výpomoc 

Absolvování praxe bylo realizováno ve většině času především v kanceláři firmy DS 

ÚČTA s.r.o., tudíž lze konstatovat, že zaměstnankyně společnosti je každý den 

až nepřiměřeně vytížená.  

Účetní firma DS ÚČTO s.r.o. se především snaží vycházet vstříc svým klientům (cca 15-20 

firem), kteří jsou řazeni na první místo, což se pak odráží na jejím fungování. Zpracování 

účetních služeb (např. i účetní závěrky firem), pro každého jednoho klienta DS ÚČTA 

s.r.o., je vždy vykonáno řádně a ve stanovených termínech, avšak na úkor společnosti. 

Vlastní povinnosti spojeny, např. s účetní závěrkou společnosti, podáním daňového 

přiznání, …, pak nejsou plněny v řádných termínech a je nucena vyžádat si u příslušných 

subjektů možné odklady.  

Firmě DS ÚČTO s.r.o. je proto doporučeno, z důvodu velké pracovní zátěži a tlaku, který 

je na zaměstnankyni, zároveň jednatelku společnosti vyvíjen, aby byl zaměstnán 

minimálně jeden nový zaměstnanec. Ten by jí mohl byt nápomocen, jak při sestavování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69 

 

řádné účetní závěrky, týkající se samotné společnosti DS ÚČTA s.r.o., tak i průběžně 

při různých svěřených pracích v kanceláři. Nový zaměstnanec by se také mohl stát, např. 

členem inventarizační komise, kde je doporučeno, aby byla složena alespoň ze dvou členů. 

Případně by mohl být i osobou zodpovědnou za vykonání inventury. 

Firmě DS ÚČTO s.r.o. se také doporučuje, aby byl zaměstnán, např. zdravotně tělesně 

postižený zaměstnanec, znalý oboru účetnictví (např. má účetní kurz), což by vedlo nejen 

k vzájemné pomoci pro obě strany, ale také by ještě bylo firmou ušetřeno na odvodech 

do sociální a zdravotním pojišťovny. 

Uveden je konkrétní příklad osob se zdravotním postižením (40 % a více). Při zaměstnání 

takových osob zaměstnavatelem by byla sazba záloh do zdravotní pojišťovny odvedena 

v poloviční výši, a sice 5 % za zaměstnavatele a 2 % za zaměstnance.  

Lze konstatovat, že pokud není postižení veliké, není shledán žádný důvod, proč takového 

zaměstnance nezaměstnat. Při zaměstnání osoby se zdravotním postižením je 

dokonce možno čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu, formou různých 

příspěvků, například na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců a jiné. 

Odvody jsou také zahrnovány do nákladů firmy. Jakékoli náklady by, pokud možno, měly 

být v každé společnosti snižovány, aby byl dosahován vyšší zisk. Možnou variantu 

takového snižování, lze shledávat i v zaměstnání nového zaměstnance se zdravotním 

postižením. 

.
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout možná opatření ke zkvalitnění účetní 

závěrky ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. V práci je provedena analýze účetní uzávěrky 

a účetní závěrky za rok 2013. 

V teoretické části práce je nejprve zmíněn právní rámec, kterým je upravena účetní 

závěrka. Následně je popsána problematika, která je spojena s účetní uzávěrkou. Jedná se 

o proces předcházející účetní závěrce, ve kterém jsou zahrnuty především přípravné práce, 

inventarizace majetku a závazků, časové rozlišení, uzavírání účtů a jiné.  

Další kapitola práce je věnována účetní závěrce, která představuje zdroj důležitých 

informací veřejně dostupných pro všechny subjekty (např. stát, banky, veřejnost, investoři, 

zaměstnanci, společnost, …). Účetní závěrku lze chápat, jako sestavení účetních výkazů 

především rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Představuje dovršení všech účetních prací, 

které jsou prováděny ke konci účetního období. 

Druhou částí bakalářské práce je část praktická. První kapitola se zabývá přiblížením 

a charakteristikou společnosti DS ÚČTO s.r.o. Následně je provedena analýza její účetní 

uzávěrky a závěrky roku 2013. V práci je také uvedena kapitola, ve které jsou popsány 

hlavní rozdíly, související s účetní závěrkou v České republice a na Slovensku. 

Poslední kapitola je věnována doporučeným opatřením ke zkvalitnění účetní závěrky 

slovenské účetní firmy DS ÚČTO s.r.o. V práci jsou zjištěny některé nedostatky, jsou 

navržena možná opatření a zmíněna doporučení. 

První doporučení je směřováno na to, aby časové rozlišování (v užším i širším smyslu) 

bylo i nadále poctivě sledováno, aby pak mohl být výsledek hospodaření skutečně 

zobrazen správně. 

Účetní firmou DS ÚČTO, s.r.o., za dva roky své existence, není tvořen zákonný rezervní 

fond, který je ve společnosti s ručením omezeným tvořen na Slovensku povinně. Proto je 

v práci navržen postup, jak by se s tímto problémem dalo vypořádat. V krajní nouzi, kdyby 

nadále nebyl tvořen zákonný rezervní fond, by mohlo dojít až ke zrušení společnosti.  

Následně je v bakalářské práci také zjištěno, že společností není, na základě svého 

rozhodnutí, odepisován v roce 2013 osobní automobil jednatelky společnosti, přestože má 

v kartě majetku uveden postup pro každoroční daňový odpis. Doporučeno je odepisovat 

majetek každý rok, dle karty majetku.  
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Třetí nedostatek, který byl při výkonu praxe zjištěn, je vysoká časová a pracovní vytíženost 

jednatelky společnosti, která je ve firmě zaměstnána i jako účetní na zkrácený úvazek. 

Ve společnosti DS ÚČTO s.r.o. jsou totiž upřednostňovány služby klientům a jejich 

spokojenost, což sice lze považovat za správné, avšak se to promítá i do chodu samotné 

společnosti DS ÚČTA s.r.o. Společnost pak není schopna plnit své řádné termíny a lhůty. 

Je nucena žádat si o prodloužení a odložení termínů (např. podání daňového přiznání 

za rok 2013, povinnost zveřejnit účetní závěrku). Proto je doporučeno zaměstnat ještě 

jednoho zaměstnance. V práci jsou zmíněny i výhody, které jsou spojeny se zaměstnáním 

zdravotně postižených osob. 

Účetní závěrka každé účetní jednotky je povinně zveřejňována v poctivém, reálném, 

srozumitelném obrazu účetnictví. Proto lze usuzovat, že představuje jakési pomyslné 

zrcadlo každé společnosti, které je odrazem skutečnosti.  

Především pod účetní závěrkou, která je tvořena účetními výkazy, jsou skryty poklady, 

které je možno najít v podobě důležitých informací. Záleží na každém, jak s nimi bude 

naloženo. 

 

. 
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MD 

Např. 

OSVČ 

PO 

RF 

SHMV 

SMV 

Úč. skup. 

 Strana má dáti, levá strana syntetického účtu 

Například 

Osoba samostatně výdělečně činná 

Právnická osoba 

Rezervní fond 
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ÚZ 

VH 
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Účetní závěrka  

Výsledek hospodaření 
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