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4 PLATEBNÍ VZTAHY  
V ÚČETNICT VÍ

„Dobré je vyrobit, lepší prodat a nejlepší dostat zaplaceno.
Příjmy a výdaje, pokud je nehlídáme, se snaží dohonit ty druhé bez ohledu na 

ty, které právě vedou.
Účetní ve firmě by měl být tou osobou, která ostatním zaměstnancům brání 

utrácet její peníze.“
(z Murphyho zákonů)

Platební styk v ekonomice podniku se promítá zejména do zajišťování pře-
hledu o cash flow, zajišťování pohledávek, dodržení podmínek závazků, návrat-
nost vynaložených prostředků, propočet obrátky zásob zboží, financování způsobu 
skladování, vedení odpovídajícího účetnictví, orientace na nízké daně či naopak na 
vysoký zisk, obchodní rizika.

A to vše prochází přes účetnictví podniku.
Platební styk – přehled

�� určení měny, směnné kursy, úroky,
�� komu kdo platí, komu dříve platit,
�� způsob platby

 – hotovost – pokladna, ceniny,
 – bezhotovostní – účty, příkazy, šeky, platební karty, směnky,

�� vlastní zdroje – zálohy, obchodní úvěr, slevy a podpora prodeje,
�� cizí zdroje – půjčky, výpůjčky, úvěr, splátky, zálohy,
�� doba platby,
�� platební nástroje a platební operace,
�� zajišťování plateb, fi nan ční deriváty, bankovní jištění,
�� uložení disponibilních zdrojů,
�� místo platby,
�� zajišťování pohledávek,
�� škody, náhrady,
�� používání analytických účtů, volných účtů účtové skupiny v rozvrhu. 

Krátkodobý fi nan ční majetek a krátkodobé bankovní úvěry se evidují v účto-
vé třídě 2 – Krátkodobý fi nan ční majetek a peněžní prostředky. Charakteristickým 
rysem fi nan čního majetku je zejména jeho vysoká likvidnost, bezprostřední obcho-
dovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku včetně, 
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vztažená k okamžiku uskutečnění účetního případu. Jedná se o majetek a závaz-
ky, které se vykazují v položkách C.III. Krátkodobý fi nan ční majetek, C.IV. Pe-
něžní prostředky, A.I.2. Vlastní podíly (-), C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím  
a C.II.8.2. Krátkodobé fi nan ční výpomoci.

Jde z části o součást oběžných aktiv účetní jednotky (krátkodobý fi nan ční ma-
jetek), z části o součást pasiv v podobě cizích zdrojů účetní jednotky (krátkodobé 
bankovní úvěry), příp. v podobě vlastního kapitálu (vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly).

Krátkodobý fi nan ční majetek je účtován v účtové třídě 2, která obsahuje:
a) hotovost účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a ceniny,
b) účty v bankách,
c) krátkodobé bankovní úvěry,
d) krátkodobé fi nan ční výpomoci,
e) krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý fi nan ční majetek,
f) převody mezi fi nan čními účty,
g) opravné položky ke krátkodobému fi nan čnímu majetku.

Oceňování majetku na fi nan čních účtech se provádí zpravidla takto:
�� u peněžních prostředků – nominální hodnota,
�� u cenin – nominální hodnota,
�� u cenných papírů – pořizovací cena,
�� u krátkodobých bankovních úvěrů – nominální hodnota.

Základní způsoby placení jsou hotovostní platební styk a bezhotovostní platební 
styk. Pokladnu vede pracovník, který má obvykle hmotnou odpovědnost za svě-
řenou hotovost v pokladně. Účtování příjmů a výdajů peněz v pokladně se může 
provádět pouze na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů.

Bezhotovostní platební styk se uskutečňuje převodem peněžních částek na ban-
kovních účtech (na účtech dlužníka a věřitele) nebo převodem fi nan čních prostřed-
ků mezi dvěma bankovními účty účetní jednotky. Tento platební styk je převládající 
formou placení. 

Mezi peněžní prostředky se v širším smyslu slova zahrnují pokladní hotovost, 
ceniny, vklady na bankovních účtech (např. běžný účet, spořicí účet, kontokorentní 
účet, termínovaný účet apod.).

Platit je tedy možné bezhotovostně nebo hotově, případně z poskytnutého úvěru. 
Z různých způsobů placení pak vznikají i různá obchodní rizika.

4.1 Peníze v pokladně

Účtování pokladny sleduje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků a poukázek k zaúčto-
vání. Všechna tato aktiva jsou oceňována nominální hodnotou a veškeré pohyby v po-
kladně jsou účtovány na základě příjmových nebo výdajových pokladních dokladů. 

Ucetnictvi v obchodni cinnosti_156x232_C.indd   28 09.04.21   13:20



29

Platební vztahy v účetnictví

Analytická evidence pokladny má podobu pokladní knihy, která se člení např. po dle 
hmotně odpovědných osob nebo po dle jednotlivých měn, ve kterých se pokladna vede.

Převod peněz z pokladny na bankovní účet a výběr peněz z bankovního účtu 
do pokladny se účtuje prostřednictvím účtu 261-Peníze na cestě. Tento účet slouží 
k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (na 
základě pokladního dokladu) a účtováním o pohybu na bankovním účtu (na základě 
výpisu z bankovního účtu). Tento účet se používá také při převodu peněz mezi dvě-
ma bankovními účty (běžný účet, úvěrový účet, termínovaný účet apod.).

Práce pokladní je především přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb, 
obsluha a kontrola pokladny a pokladních systémů, vyplňování prodejní dokumen-
tace, přepočet cen na cizí měnu, vedení administrativní agendy pokladny.

Ceniny zastupují hotové peníze. Jedná se např. o poštovní známky, kolky, tele-
fonní karty, nakoupené stravenky a oceňují se nominální hodnotou.

PŘÍKLAD

Účtování peněžních prostředků a cenin

Text
Předkontace

MD D

Výběr hotovosti z banky do pokladny 211 261

VBÚ zúčtování vybrané hotovosti 261 221

VBÚ, VÚÚ – banka povolila krátkodobý úvěr:
 � výpis z účtu krátkodobého úvěru
 � výpis z běžného účtu

261
221

231
261

Přebytek hotovosti v pokladně 211 668

Faktura přijatá za dodané ceniny 213 321

Nákup poštovních známek v hotovosti 213 211

Spotřeba poštovních známek 518 213

Spotřeba kolků při soudním řízení 538 213

Při inventarizaci poštovních známek zjištěno 
manko

569 213

Manko předepsáno k úhradě hmotně odpovědné-
mu pracovníkovi

335 668

4.2 Bezhotovostní formy placení

V bezhotovostním platebním styku se používá bankovních účtů. Banka otevírá tyto 
účty klientovi na základě smlouvy o zřízení účtu. Analytické účty se vedou po dle 
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jednotlivých účtů, které vlastní účetní jednotka u jednotlivých bank. Bankovní účty 
mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového 
dne vykázán u běžného účtu, pokud to banka účetní jednotce umožní. V rozvaze je 
v tomto případě pasivní zůstatek vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní 
úvěr:
a) příkaz k úhradě (jednorázový) – pozor na rozdíl doby splatnosti závazku a doby 

odečtení peněz z účtu,
b) trvalý příkaz k úhradě – zpravidla pravidelné platby, např. nájemné, platby za 

energie,
c) příkaz k inkasu – podnět k zúčtování dává příjemce, ne plátce, ten dává pouze 

svolení k umožnění úhrady inkasem,
d) šeky, kterými lze hradit závazky věřitelům, výběr mezd v hotovosti (příkaz vy-

platit osobě uvedenou hotovost na šeku, u větších organizací uveden účel výbě-
ru. Pozor na podpis dle stanoveného vzoru a datum vystavení šeku, platnost data 
není všude stejná,

e) eurošeky – zvláštní druh šeku, u kterého banka garantuje proplacení dané částky 
i v případě, že šek není dostatečně krytý,

f) platební karty pro hotovostní i bezhotovostní platby, bankomatové karty – vý-
hodami jsou bezpečnost (osobní kód, doplňkové služby, osobní prestiž, prestiž 
přijímacích institucí). Nevýhody: ztráta (poplatek za blokaci), ne všude je tento 
způsob platby akceptován. Pro obchodníka může být nákladnou záležitostí,

g) směnka,
h) akreditiv – bankou garantovaný způsob úhrady za výkony až ve chvíli, kdy  

dojde k jeho předání a kontrole. Za stanovených podmínek banka deponuje 
u odběratele peněžní prostředky na úhradu před dodáním zboží, a to na žádost 
dodavatele. Po dodání zboží a jeho kontrole banka převádí fi nan ční prostředky 
na účet dodavatele. Nejčastěji se využívá v zahraničním obchodě, nicméně urči-
té znaky akreditivu mají i některé garanční systémy e-shopů. 

Při bezhotovostním placení se můžeme setkat s těmito pojmy:
�� variabilní symbol – max. desetimístný číselný kód, obvykle představuje číslo 

faktury, číslo výměru při placení daní, pojistky, bankovní doklady, rodné číslo 
apod.,

�� konstantní symbol – dnes se již příliš nevyužívá, nicméně dříve představoval 
identifikátor platby. Příklady mohou být např. 1148 – při bezhotovostní platbě 
převodem z účtu, 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou, 0001 
– při hotovostní platbě daňovou složenkou,

�� specifický symbol – jedná se o dodatečný symbol, který se používá pro jed-
noznačnou identifikaci plátce platby, a to v tuzemském platebním styku. Jeho 
používání není povinné a slouží pro detailnější identifikaci odesílatele platby.
Nejtypičtějším druhem bankovního účtu je tzv. běžný účet, na který podnik uklá-

dá své fi nan ční prostředky, které využívá při své podnikatelské činnosti. Účtují se 
zde také bankovní poplatky a přijaté či placené úroky.
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Mezi další druhy bankovních účtů patří kontokorentní účet, vkladový účet a de-
vizový účet. Kontokorentní účet umožňuje účetní jednotce dostat se do pasivního 
zůstatku a čerpat tak vlastně bankovní úvěr na základě úvěrové smlouvy s bankou. 
Termínovaný účet umožňuje dočasně uložit volné fi nan ční prostředky po určitou 
dobu za zvýhodněný úrok. Na devizovém účtu jsou pak fi nan ční prostředky uloženy 
v cizí měně.

4.3 Bankovní účty

V účtové skupině 22 – Účty v bankách se účtuje na základě oznámení banky o při-
jatých nebo provedených platbách (na základě výpisu z bankovního účtu). Vklady 
hotovosti na bankovní účet nebo výběry peněz z bankovního účtu a převody mezi 
bankovními účty se účtují též prostřednictvím účtu 261-Peníze na cestě. Analytické 
účty se vedou po dle jednotlivých účtů, které vlastní účetní jednotka u jednotlivých 
bank. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek a člení se na vkladové a úvě-
rové.

Syntetický účet 221-Bankovní účet je reprezentantem vkladových účtů. Analy-
tická evidence k tomuto účtu se vede po dle druhů účtů a bank. Zpravidla tam, kde 
má firma otevřen úvěr, má otevřen i běžný účet, případně kontokorentní účet.

Analytická evidence k účtu 221-Bankovní účty může být vedena např. následujícím 
způsobem:
�� 221.100-Běžný účet – jsou na něm uloženy vlastní peněžní prostředky a jedná se 

o nejpoužívanější vkladový účet v praxi. Zpravidla má aktivní zůstatek, pasivní 
zůstatek může být ke dni účetní závěrky vykázán, pokud je to umožněno v sou-
ladu s postupem banky. V rozvaze je pak vykazován jako bankovní úvěr,

�� 221.200-Kontokorentní účet – jsou na něm evidovány vlastní peněžní prostřed-
ky a současně slouží jako kontokorentní úvěr. Ve smlouvě o otevření účtu je 
stanoven úvěrový limit, do jehož výše banka automaticky poskytuje podniku 
úvěr, který je splácen skládáním prostředků na tento účet. Úrokové sazby jsou 
poměrně vysoké. V případě pasivního zůstatku bude v rozvaze zahrnován mezi 
cizí zdroje spolu s bankovními úvěry,

�� 221.300-Devizový účet – účtují se na něm peněžní prostředky v cizí měně. Vede 
se v devizách i v českých korunách. Ke dni účetní uzávěrky se jeho zůstatek 
přepočítává kursem ČNB platným k poslednímu dni účetního období,

�� 06x-Termínovaný účet s výpovědní lhůtou delší než jeden rok.

Oprava nesprávně provedené platby na bankovním účtu

Zjistí-li se ve výpisu z běžného účtu chyba (tedy neprávem provedená úhrada 
či nesprávně zapsaná platba), a nejedná-li se přímo o domluvu s odběratelem či 
dodavatelem (opravný daňový doklad – dobropis), účtuje se na bankovní účet po dle 
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výpisu (shoda v účetnictví na BÚ u účetní jednotky a banky). Souvztažný zápis je 
na účtu:
�� 378-Jiné pohledávky – neprávem provedená úhrada
�� 379-Jiné závazky – neprávem připsaná platba

PŘÍKLAD

Neprávem připsaná platba na BÚ

Po dle výpisu z BÚ uhrazena odběratelská faktura ve výši 275 000 Kč.

Po dle dokladů (faktury) je správná částka pro úhradu ve výši 257 000 Kč.

Text Částka
Předkontace

MD D

Přijatá platba na BÚ
275 000
257 000

18 000

221
311
379

Vrácení rozdílu 18 000 379 221

4.4 Úvěry

Bankovní úvěry patří mezi pasivní položky fi nan čních účtů. Při půjčení peněz for-
mou úvěrů je banka v roli věřitele a účetní jednotka v roli dlužníka. Krátkodobé fi-
nan ční výpomoci jsou především krátkodobé bankovní úvěry, ale také peníze, které 
účetní jednotka získá prostřednictvím fi nan čního trhu, např. emisí krátkodobých 
dluhopisů.

Bankovní úvěry se člení v tom nejzákladnějším rozdělení na bankovní úvěry 
krátkodobé s dobou splatnosti do jednoho roku včetně a bankovní úvěry dlouho-
dobé s dobou splatnosti delší než jeden rok. Svým způsobem se o krátkodobý úvěr 
jedná i v případě platby na fakturu do doby jejího zaplacení, což není úvěr bankov-
ní, ale dodavatelský. Další členění úvěrů může být:
�� hypoteční (účelové) úvěry – např. na nemovitosti,
�� eskontní úvěr – banka odkoupí směnku před dobou její splatnosti se srážkou 

 diskontu a v době splatnosti ji předá směnečnému dlužníkovi. Pokud ji nezapla-
tí, banka směnku předloží tomu, od koho směnku nakoupila,

�� negociační úvěr – obdoba eskontního úvěru v zahraničním obchodě,
�� akceptační úvěr – banka akceptuje směnku a stává se hlavním dlužníkem. Za-

vazuje se, že směnku splatí. Prostředky na její úhradu musí klient deponovat na 
svém bankovním účtu před splatností směnky,
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�� rambourzní úvěr – obdoba akceptačního úvěru v zahraničním obchodě. Banka 
na žádost dovozce akceptuje směnku, kterou na ni vystaví vývozce,

�� ručitelský (avalový) úvěr – záruka třetí osobě, že banka eventuálně zaplatí za 
klienta, není tedy hlavním dlužníkem,

�� lombardní úvěr – úvěr poskytnutý bankou na zástavu movité věci, např. cenné 
papíry, zboží, drahé kovy apod. Jedná se o krátkodobý úvěr,

�� revolvingový úvěr – opakující se úvěr, k poskytnutí nového úvěru dochází ke dni 
splatnosti předchozího úvěru, úroky jsou účtovány průběžně,

�� sanační úvěr – úvěr na odstranění ztrát nebo nepříznivého ekonomického stavu 
firmy. Je zajištěn zpravidla nemovitostí,

�� spotřební úvěr – určený pro domácnosti a drobné podnikatele.
O úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (jsou na období delší než jeden 

rok), se účtuje na účtu 461-Bankovní úvěry, o krátkodobých bankovních úvěrech se 
účtuje na účtu 231-Krátkodobé bankovní úvěry.

PŘÍKLAD

Účtování na bankovním účtu

Text
Předkontace

MD D

VÚÚ – na běžný účet podniku připsán povolený krátkodobý 
bankovní úvěr

261 231

VBÚ – připsání úvěru 221 261

VBÚ – úhrada dodavatelských faktur 321 221

VÚÚ – úhrada dodavatelské faktury za stroj přímo z dlouhodobé-
ho úvěru

321 461

VBÚ – odběratel uhradil fakturu 221 311

VPD – odvod tržby na běžný účet 261 211

VBÚ – připsaná tržba na běžný účet 221 261

VBÚ – banka vyúčtovala
 � úroky z úvěrů
 � úroky z vkladů
 � poplatky za vedení bankovních účtů

562
221
568

221
662
221
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