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Přednáška	č.	6	
Zúčtovací	vztahy

0 představují vztahy krátkodobých a dlouhodobých
pohledávek a krátkodobých závazků, které se zúčtovávají a
uhrazují

0 jsou sledovány v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy, kde se
účtují pohledávky a závazky jak reálné tak i očekávané.

0 v rozvaze jsou vykazovány:
Pohledávky Závazky

A.	– Pohledávky	za	upsaný	základní	kapitál B.II.	– dlouhodobé

C.II.	– dlouhodobé B.III.	– krátkodobé

C.III.	– krátkodobé D.I.	– časové	rozlišení

D.I.	– časové	rozlišení

0 nutnost respektování zákazu kompenzace.
Existuje výjimka u pohledávek a závazků vůči jedné PO i FO se splatností do 1 roku
evidované ve stejné měně.



Způsoby	oceňování
(§ 24	zákona	563/1991	Sb.,	o	účetnictví	(dále	také	ZÚ))

ZÚ pohledávek závazků

§ 25
při	vzniku	– jmenovitou	hodnotou jmenovitou	hodnotou

při	nabytí	za	úplatu	nebo	vkladem	
pořizovací	cenou

§ 27

nabytých	a	určených	k	
obchodování	– reálnou	hodnotou

zajištěných	deriváty	– reálnou	hodnotou

vrátit	cenné	papíry,	které	účetní	jednotka	zcizila	
a	do	okamžiku	ocenění je	nezískala	zpět

0 pohledávky a závazky v cizí měně se přepočítávají na měnu českou
kursem:
• devizového trhu vyhlášeným ČNB
• pevným, stanoveným vnitřním předpisem ÚJ za podmínek:

- je stanoven na základě kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB
- je používán ÚJ po předem stanovenou dobu (nesmí přesáhnout účetní
období)

- je možná jeho změna v průběhu stanovené doby na základě vnitřního
předpisu

- je nutná jeho změna v případě devalvace a revalvace české koruny



Pohledávky
0 vyjadřují právo věřitele žádat plnění určitého závazku
po jiné osobě (dlužníkovi).

0 zanikají vyrovnáním závazku dlužníkem a tím i uspokojením
věřitele.

0 představují majetek účetní jednotky
0 se člení z časového horizontu na dlouhodobé a krátkodobé.
Časové hledisko je zachyceno v rozvaze ÚJ.

0 a jejich členění je sledováno na analytických účtech.
Analytická evidence by měla respektovat členění pohledávek:
- podle jednotlivých dlužníků – odběratelů
- podle časového hlediska
- na tuzemské a zahraniční
- podle jednotlivých druhů měn
- podle určení ÚJ ve svém vnitřním předpise



Závazky
0 vyjadřují povinnost dlužníka plnit vůči osobě oprávněné
(věřiteli).

0 zanikají vyrovnáním závazku dlužníkem a tím i uspokojením
věřitele.

0 představují cizí zdroje krytí aktiv účetní jednotky
0 se člení z časového horizontu na dlouhodobé (účtová třída
4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky)
a krátkodobé (účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy).
Analytická evidence by měla respektovat členění závazků:
- podle jednotlivých věřitelů – dodavatelů
- podle časového hlediska
- na tuzemské a zahraniční
- podle jednotlivých druhů měn
- podle určení ÚJ ve svém vnitřním předpise



Pohledávky
0 patří do oběžných aktiv
zaznamenávané na účtech
účtové skupiny:

Označení	účtové	skupiny
31 Pohledávky	(krátkodobé	i	

dlouhodobé)

33 Zúčtování	se	zaměstnanci	a	
institucemi

34 Zúčtování	daní	a	dotací
35 Pohledávky	za	společníky,	za	

účastníky	sdružení	a	za	členy	
družstva

37 Jiné	pohledávky	a	závazky
38 Přechodné	účty	aktiv	a	pasiv

39 Opravná	položka	k	zúčtovacím	
vztahům	a	vnitřní	zúčtování

Závazky
0 krátkodobé patří do cizích
zdrojů a jsou účtovány
na účtech účtové skupiny:
Označení	účtové	skupiny

32 Závazky	krátkodobé

33 Zúčtování	se	zaměstnanci	a	
institucemi

34 Zúčtování	daní	a	dotací
36 Závazky	ke	společníkům,	k	

účastníkům	sdružení	a	ke	
členům	družstva

37 Jiné	pohledávky	a	závazky
38 Přechodné	účty	aktiv	a	pasiv

39 Opravná	položka	k	zúčtovacím	
vztahům	a	vnitřní	zúčtování
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Účtová	skupina	31	– Pohledávky	
(krátkodobé	i	dlouhodobé)

0 sledujeme zde pohledávky z obchodního styku
0 v rozvaze je vykázána výše konečných zůstatků
syntetických účtů v aktivech v následujících položkách:

Označení	účtu Položka	rozvahy
311 Pohledávky	z	obchodních	vztahů	 C.II.1.,	C.III.1.	
313 Pohledávky	za	cenné	papíry																							 C.II.1.,	C.III.1.
314 Poskytnuté	zálohy	a	závdavky	– dl.	a	kr. C.II.5.,	C.III.7.	
315 Ostatní	pohledávky	 C.II.1.,	C.III.1.

Počáteční	stav

Konečný	stav

31x Různé	účty

Různé	účty

vznik	pohledávky

zánik	pohledávky



Účtová	skupina	31	– Pohledávky	
(krátkodobé	i	dlouhodobé)

311 – Pohledávky z obchodních vztahů

Zachycují pohledávky za odběrateli z titulu poskytnutých
výkonů ÚJ.

Se vznikem pohledávky vznikají současně výnosy.

Doba trvání pohledávky je ošetřena obchodním
dokumentem (nejčastěji smlouvou) a je východiskem
pro zjištění pohledávek po lhůtě splatnosti.

Lhůta po splatnosti je rozhodná pro tvorbu opravných
položek k pohledávkám.

Otevírání účtu se provádí účetním zápisem: 311 / 701 –
Počáteční účet rozvažný na základě interního dokladu



Účtová	skupina	31	– Pohledávky	
(krátkodobé	i	dlouhodobé)

Účtování v průběhu účetního období zachycuje:

• vznik pohledávky na základě faktury vydané - účetní
zápis: 311 / 6xx

• zánik pohledávky na základě:
- výpisu z bankovního účtu: 221 / 311
- příjmového pokladního dokladu: 211 / 311
- úhrady směnkou: 25x (31x) / 311
- postoupení pohledávky: 546 / 311
- vzájemného zápočtu pohledávky a závazku: 321 / 311

Uzavírání účtu se provádí účetním zápisem: 702 – Konečný
účet rozvažný / 311 na základě interního dokladu



Účtová	skupina	34	– Zúčtování	
daní	a	dotací

343 – Daň z přidané hodnoty
0 je obsažena v cenách poskytovaných výkonů - zatěžuje
konečného spotřebitele

0 účtujeme na základě daňových dokladů:
• na vstupu – vzniká nárok na odpočet
• na výstupu – vzniká daňová povinnost

0 lze účtovat v rámci:
• tuzemska
• Evropské unie (intrakomunitární plnění)
• třetích zemí (nečlenské země EU)

Přidanou hodnotou se rozumí nově vytvořená hodnota
v činnosti.



Účtová	skupina	34	– Zúčtování	
daní	a	dotací

jsem kupující

jsem plátce	DPH

nakupuji	od	
plátce	DPH

nakupuji	od	
neplátce	DPH

uplatním	
DPH

neuplatním	
DPH

jsem neplátce	DPH

nakupuji	od	
plátce	DPH

nakupuji	od	
neplátce	DPH

neuplatním	
DPH

neuplatním	
DPH

jsem prodávající

jsem plátce	DPH

prodávám	
plátci	DPH

prodávám	
neplátci	DPH

přiznám	
DPH

přiznám	
DPH

jsem neplátce	DPH

prodávám	
plátci	DPH

prodávám	
neplátci	DPH

nepřiznám	
DPH

nepřiznám	
DPH

0 DPH na vstupu

0 DPH na výstupu



Účtová	skupina	34	– Zúčtování	
daní	a	dotací

Účetní	případ
Předkontace
MD D

ID Otevření	účtu	(daňová	povinnost) 701 343
FV DPH	na	výstupu	– povinnost odvést	daň 311 343
VPD	
(VBÚ)

Úhrada	DPH	finančnímu	úřadu 343 211	(221)

ID Předpis	daňového	doměrku 538 343
FD DPH	na	vstupu	– možnost	uplatnit	si	odpočet 343 321
VBÚ Vratka DPH	od finančního	úřadu 221 343
ID Uzavření	účtu	(daňová	povinnost) 343 702

Počáteční	stav + - Konečný stav

MD	/	D D MD MD	/	D



Účtová	skupina	34	– Zúčtování	
daní	a	dotací

345 – Ostatní daně a poplatky
0 na tomto účtu se účtují všechny ostatní daně přímé i
nepřímé a poplatky správního charakteru

0 analytickou evidenci je vhodné vést dle jednotlivých daní

Počáteční	stav + - Konečný stav

MD	/	D D MD MD	/	D


