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K A P I TO L A  2

Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha

2.1 Základní předpoklady a  povinnosti pro vedení 

účetnictví 

Předmět účetnictví

Existují rozdílné defi nice předmětu účetnictví pro účetní jednotky vedoucí účetnictví 
(podvojné) a  jednoduché účetnictví. Účetní jednotky, které vedou účetnictví v  plném, 
nebo ve  zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o  stavu a  pohybu majetku 
a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o vý-
sledku hospodaření. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek 
a  závazky. Je namístě zdůraznit, že pojem účetnictví je v zákoně používán jen ve slova 
smyslu podvojného účetnictví, aniž se pojem „podvojné“ v zákoně uvádí. Pokud chce zá-
konodárce hovořit o jednoduchém účetnictví, pak užívá pojem „jednoduché účetnictví“. 
Ve zkratce je možné defi novat, že existují dva rozdílné pojmy – účetnictví a jednoduché 
účetnictví.

Základními předpoklady pro vedení účetnictví je:

 – akruální princip, čímž se rozumí účtování podvojnými zápisy do období, kdy dochází 
k uskutečnění účetního případu, bez ohledu na to, kdy dochází ke změně stavu nebo 
struktury aktiv či pasiv,

 – předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky znamená, že účetní jednotka je 
schopna platit své dluhy a nezamýšlí ani nemusí ukončit svou činnost nebo význam-
ným způsobem omezit její rozsah, 

 – věrný a poctivý obraz skutečnosti, který má podávat účetní závěrka, je základním 
požadavkem, který má účetnictví splňovat. Poctivého obrazu je dosaženo tehdy, když 
při zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce jsou účetní metody použity tako-
vým způsobem, který nepovede ke zkreslování skutečnosti.

Pro dosažení cíle – tedy naplnění předmětu účetnictví, musí být účetnictví vedeno jako:

 – správné – tj. v souladu se zákonem a podzákonnými účetními předpisy, přičemž není 
zároveň porušen ani jiný právní předpis,

 – úplné – tj. došlo k zaúčtování všech účetních případů, které s tímto obdobím věcně 
a  časově souvisí, byla sestavena účetní závěrka, pokud je pro účetní jednotku pře-
depsána, tak také sestavena výroční zpráva, případně konsolidovaná účetní závěrka 
a výroční zpráva, pro účetní jednotky, pro které tato povinnost vyplývá ze zákona, jsou 
údaje účetní závěrky odpovídajícím způsobem zveřejněny. Teprve při splnění všech 
uvedených povinností je možné konstatovat, že účetnictví je úplné;

 – průkazné – tj. účetní záznamy odpovídají skutečnosti a byla provedena inventarizace,

§ 2 ZÚ

§ 3 odst. 1 ZÚ

 § 7 odst. 2 ZÚ

§ 8 ZÚ

UP_2020.indb   5UP_2020.indb   5 26.1.2020   11:12:0226.1.2020   11:12:02



Ú V O D  D O   Ú Č E T N I C T V Í  –  Ú Č E T N Í  J E D N O T K Y  A   P R I N C I P Y  V E D E N Í  Ú Č E T N I C T V Í

6

 – srozumitelné – tj. je možné jednotlivě i v souvislostech určit obsah účetních případů 
a účetních záznamů,

 – přehledné a trvanlivé – tj. účetní záznamy jsou vytvořeny a uloženy ve formě zaru-
čující trvanlivost a musí být zpracovány a uloženy tak, aby je bylo možné bez zbyteč-
ných obtíží vyhledat, a musí být vyhotoveny tak, aby byly pro fyzickou osobu čitelné 
po celou dobu povinného uschování či aby je bylo možno do čitelné formy po celou 
tuto dobu převést;

 – vedené v českém jazyce – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém ja-
zyce, přičemž účetní doklady mohou být vyhotoveny v  cizím jazyce. Musí však být 
splněna podmínka srozumitelnosti pro uživatele;

 – vedené v  české měně – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v  peněžních 
jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních spo-
lečnostech, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin, 
pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít 
současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických 
rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně;

 – zákaz vzájemného zúčtování – účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčto-
vání jen v případech upravených účetními metodami (§ 58 VPU) a jsou-li zúčtovávané 
částky, ve výši ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, uvedeny v příloze 
v účetní závěrce.

Odpovědnost za vedení účetnictví leží na statutárním orgánu účetní jednotky, či na fy-
zické osobě, která je sama účetní jednotkou. Účetní jednotky mohou pověřit vedením 
svého účetnictví i  jinou právnickou nebo fyzickou osobu, čímž se však nezbavují odpo-
vědnosti za vedení účetnictví.

2.2 Rozsah vedení účetnictví

Základní podoba účetnictví je podvojné účetnictví v plném rozsahu. Výjimku – tj. možnost 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a sestavovat také účetní závěrku ve zkrá-
ceném rozsahu, budou mít jen:

a) příspěvkové organizace, kterým toto povolí zřizovatel,

b) mikro a malé účetní jednotky, pokud jsou právnickými osobami, nepodléhající povin-
nému auditu, pokud se jedná o:

 – bytová a sociální družstva,
 – spolky, nadační fondy, církve, společenství vlastníků jednotek, o.p.s., ústavy, od-

borové organizace (účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.),
 – svěřenské fondy účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. nebo VPU,

c) fyzické osoby, které jsou mikro účetními jednotkami nebo malými účetními jednotka-
mi a nepodléhají povinnému auditu.

V případě, že by výše jmenovaná účetní jednotka chtěla vést účetnictví v plném rozsahu, 
je takové rozhodnutí možné. Z výše uvedeného výčtu účetních jednotek vyplývá, že žád-

ná obchodní společnost, ale ani družstvo, které není bytovým či sociálním družstvem, 
nemůže zvolit vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

 § 4 odst. 12 a 13 ZÚ

 § 7 odst. 6 ZÚ

§ 5 a 4a ZÚ
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Zjednodušení a omezení účetních metod ve zjednodušeném 
účetnictví

Ve zjednodušeném účetnictví platí určitá omezení, a to aniž dojde k porušení zásady věr-
ného zobrazení a nenaplnění předmětu účetnictví.

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
 – sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nemusí využívat 

analytické účty a nemusí účtovat na podrozvahových účtech,
 – mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nicméně toto zjednodu-

šení není v praxi příliš používáno,
 – nepoužijí zásadu opatrnosti s výjimkou účtování odpisů a s výjimkou zákonných re-

zerv a zákonných opravných položek,
 – nepoužijí ustanovení o oceňování reálnou hodnotou,
 – sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

2.3 Použití mezinárodních účetních standardů

Účetní jednotky a konsolidující účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů přija-
tých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, pou-
žijí pro účtování a sestavení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky mezinárodní 

účetní standardy, upravené právem Evropské unie. Konsolidující účetní jednotky, které 
neúčtují podle mezinárodních účetních standardů povinně, mohou při konsolidaci podle 
mezinárodních účetních standardů postupovat, přičemž dodrží české účetní předpisy. 

Mezinárodní účetní standardy mohou též použít konsolidované účetní jednotky, u kte-
rých lze přepokládat, že k rozhodnému dni se budou muset podrobit konsolidaci za po-
moci mezinárodních účetní standardů, pokud to schválí nejvyšší orgán účetní jednotky. 
Ustanovení § 19a ZÚ stanoví podrobné podmínky a postupy platné při přechodu na účto-
vání a sestavování účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů a naopak pro 
ukončení jejich používání. 

Důležité je uvědomit si, že účetní jednotky, které se oprávněně řídí mezinárodními stan-
dardy, nepoužijí při účtování a  sestavování účetní závěrky a výroční zprávy české účet-
ní předpisy. Platí to ale i naopak. Pokud účetní jednotka podle mezinárodních účetních 
standardů podle § 19a ZÚ neúčtuje, není možné si některá jejich ustanovení „vypůjčit“ 
a uplatňovat je v účetnictví vedeném podle českých předpisů. 

2.4 Zahajovací rozvaha

Zahajovací rozvaha se sestavuje ke dni, ke kterému účetní jednotka vzniká (nejčasněji 
se jedná datum zápisu do  rejstříku), dále pak k  prvnímu dni každého dalšího účetního 
období, a dále:

 – ke dni vstupu do likvidace,
 

 – ke  dni následujícímu po  dni zpracování návrhu na  rozdělení likvidačního zůstatku 
nebo ke  dni následujícímu po  dni zpracování zprávy o  naložení s  majetkem podle 
zvláštních právních předpisů, 

§ 13a ZÚ

 § 19a ZÚ

§ 19a ZÚ

§ 17 ZÚ
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 – ke dni, ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou 
účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, 

 – ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, nebo schvále-
ní reorganizačního plánu.

Zcela rozdílná je zahajovací rozvaha zcela nové účetní jednotky a  zahajovací rozvaha 
k prvnímu dni období, která se shoduje s obsahem konečné rozvahy sestavené na konci 
uplynulého účetního období. Obsahem zahajovací rozvahy nově vzniklé účetní jednot-
ky je stručně řečeno obsah zakladatelské smlouvy či listiny, nebo statutu. Jedná se zejmé-
na o údaje o výši:

 – základního kapitálu,
 – případného emisního či vkladového ážia, 
 – splaceného vkladu,
 – pohledávky za hodnotu nesplaceného vkladu,
 – závazku vůči společníkovi, který se případně vztahuje k hodnotě splaceného vkladu.

Zcela specifi ckou zahajovací rozvahou by byla rozvaha nové společnosti založené vkla-
dem obchodního závodu nebo jeho části. 

O účetních případech, které se uskutečnily před vznikem účetní jednotky, speciálně pak 
obchodní korporace, se účtuje až po otevření účetních knih. Mohou tak vzniknout závaz-
ky obchodní korporace vůči zakladatelům obchodní korporace, které odpovídají nákla-
dům spojeným se založením a vznikem obchodní korporace. 

K A P I TO L A  3

Znovuzavedení jednoduchého 

účetnictví

3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví

Možnost vedení jednoduchého účetnictví mohou využít jen právnické osoby včetně za-
hraničních právnických osob, které splní řadu zákonem stanovených podmínek. Fyzická 
osoba jednoduché účetnictví vést nemůže, a to ani v případě, že se stane účetní jednot-
kou. Tento zákaz nijak nesouvisí s možností vedení daňové evidence fyzických osob pod-
le § 7b ZDP. Fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou a využijí podle svého rozhodnutí 
vedení daňové evidence, nespadají pod ZÚ s výjimkou obsahového vymezení složek ma-
jetku v daňové evidenci, kde se § 7b odst. 2 ZDP odvolává na ZÚ.

Podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví

Účetní jednotka – právnická osoba může vést jednoduché účetnictví za souběžného spl-
nění těchto podmínek:
a) není plátcem DPH,
b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč,

§ 1f ZÚ
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d) je současně:
1) spolkem a pobočným spolkem, nebo
2) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odboro-

vou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací, nebo
3) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní 

organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, 
nebo

4) církví a  náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou 
osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských 
společností, nebo

5) honebním společenstvem.

U nově vzniklých účetních jednotek pracujeme s odhadovanými výsledky – pokud se dů-
vodně předpokládá, že požadované limity účetní jednotka nepřekročí a jedná se o účetní 
jednotku uvedenou v písm. d), je možné jednoduché účetnictví vést i v roce vzniku nové 
účetní jednotky.

Hodnotou majetku se rozumí úhrn majetku z přehledu o majetku a závazcích za účetní 
období; nezahrnují se pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady a na-
hodilé a mimořádné pohledávky a jejich úhrady.

Celkovými příjmy se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn příjmů z přehledu 
o příjmech a výdajích za účetní období. Do úhrnu příjmů se nezahrnují průběžné položky, 
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy nahodilé a mimořádné.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žádná z obchodních korporací jednoduché účetnictví vést 
nemůže, neboť je určeno pro alternativní využití pouze výše jmenovanými „neziskovými“ 
právnickými osobami, které jsou z hlediska daně z příjmů považovány za veřejně prospěš-
né poplatníky.

3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého 

účetnictví

Rozsah vedení jednoduchého účetnictví

V jednoduchém účetnictví se neúčtuje o:
 – odpisech, opravných položkách, účetních rezervách (tj. neuplatňuje se zásada 

opatrnosti),
 – přepočtech pohledávek a závazků k rozvahovému dni, s výjimkou oceňování peněž-

ních prostředků,
 – přecenění reálnou hodnotou.

Zákonné rezervy je pak možné tvořit pouze podle podmínek ZoR, jako snížení či zvýše-
ní základu daně, a to mimoúčetní úpravou základu daně v daňovém přiznání. Stejně tak 
bude naloženo s daňovými odpisy, pokud budou uplatněny. Účetní jednotky vedoucí jed-
noduché účetnictví si také za  své účetní období nesmí zvolit hospodářský rok. Je však 
možné uplatnit maximálně 15měsíční účetní období v  případě vzniku či zániku účetní 
jednotky (§ 3 odst. 4 ZÚ).

§ 13b odst. 4 a 5 ZÚ
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Předmět jednoduchého účetnictví a účetní knihy

Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky (§ 3 ZÚ). Je 
tedy možné se i nadále spolehnout na „cash“ princip.

Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou:
a) peněžní deník,
b) kniha pohledávek a kniha závazků,
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník obsahuje alespoň informace o:
a) peněžních prostředcích v  hotovosti a  peněžních prostředcích na  účtech, zejména 

v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,
b) příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,
c) průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které ne-

jsou konečným příjmem nebo výdajem.

Další podrobné informace jsou obsaženy v prováděcí vyhlášce k jednoduchému účetnic-
tví (vyhláška č. 325/2015 Sb.). 

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví

Povinnou součástí účetní závěrky v jednoduchém účetnictví je sestavení Výkazu o majet-
ku a závazcích a Výkazu o příjmech a výdajích, a to do 6 měsíců od rozvahového dne. Roz-
sah a zásady vedení jednoduchého účetnictví, stejně tak jako obsah přehledů a způsoby 
přechodu na podvojné účetnictví stanoví vyhláška č. 325/2015 Sb.

K A P I TO L A  4

Účetní záznamy, účetní knihy, účetní 

předpisy

4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy

Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, 
účetními doklady. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se nazývají účetními pří-
pady. Průkazné účetní případy účetní jednotka zaznamenává v účetních knihách. 

Účetní záznam jako pojem není přímo defi nován, jedná se o každý dokument, jehož ob-
sahem jsou data – informace, které jsou zobrazením skutečnosti účetní jednotky. Účetní 
záznamy mohou mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu, přičemž se pro účely ZÚ 
považuje za:

a) listinnou formu – účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím 
strojem, tiskařskými nebo reprografi ckými technikami anebo tiskovým výstupním za-
řízením výpočetní techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu čitelný,

b) technickou formu – účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným 
způsobem nespadajícím pod vymezení listinného záznamu, který umožňuje jeho pře-
vedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný,

§ 13b odst. 1 ZÚ

§ 13b odst. 3 ZÚ

§ 6 odst. 1 a 2 ZÚ

§ 4 odst. 10 a § 33 

odst. 1 ZÚ
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c) smíšenou formu – účetní záznam v listinné formě obsahující též informace v technic-
ké formě pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž 
je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný.

Zákon dále neuvádí žádné priority jednotlivých forem účetních záznamů, nepředepisuje 
povinné formy ani pro archivaci, vše je na uvážení každé účetní jednotky. 

Průkazným účetním záznamem je takový záznam,
a) jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam 

 prokazuje,
b) jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů, nebo
c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž 

je připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné. 

Zcela neopomenutelná je podmínka souladu se skutečností, pokud toho není dosaženo, 
jedná se bez dalšího o neprůkazný účetní záznam. 

Podpisový záznam je takový účetní záznam, kterým je identifi kována osoba, která ho 
učinila. Podpisovým záznamem může být:

a) vlastnoruční podpis, pokud je umístěn na  listinném účetním záznamu a  odpovídá 
podpisovému vzoru účetní jednotky,

b) v případě účetního záznamu v technické formě jeho podepsání uznávaným elektro-
nickým podpisem podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobným průkazným 
účetním záznamem v technické formě,

c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě jeho podepsání vlastnoručním pod-
pisem na  listinné části a současně u částí účetního záznamu v technické formě ob-
sahující digitální data jejich podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle 
 zvláštního právního předpisu, anebo obdobným průkazným účetním záznamem 
v technické formě.

Pro praxi je stěžejní skutečnost, že k jednomu účetnímu záznamu může být připojeno více 
podpisových záznamů. 

Účetní doklad je účetní záznam (listinný či v technické – elektronické podobě) vystavený 
účetní jednotkou, jehož obsahem je některá ze skutečností, která je předmětem účetnic-
tví, a který musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písm. d),
f ) podpisový záznam podle osoby odpovědné za  účetní případ a  podpisový záznam 

osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Účetní doklad podle ZÚ a daňový doklad pro účely DPH mají odlišné náležitosti, pokud je 
doklad účetním dokladem, nemusí být zároveň také daňovým dokladem, podle kterého je 
možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Stejně tak účtenka podle zákona o evi-
denci tržeb, která může, ale také nemusí mít náležitosti účetního dokladu a zároveň také 
zjednodušeného daňového dokladu. V praxi se lze setkat s oběma případy. Rozhodně 
není možné tvrdit, že účtenka podle zákona o evidenci tržeb je vždy účetním dokladem.

§ 33a ZÚ

§ 33a odst. 5 ZÚ

§ 11 odst. 1 ZÚ

§ 33a odst. 4 ZÚ
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Účetní knihy jsou účetní záznamy v technické nebo listinné podobě, ve které jsou zapsá-
ny účetní případy. Účetními knihami jsou:

 – Deník, 
 – Hlavní kniha, 
 – Knihy analytických účtů, 
 – Knihy podrozvahových účtů.

Způsoby účtování v  jednotlivých účetních knihách v  dnešní době zajišťují software, je 
tedy zbytečné rozvádět podrobně obsah jednotlivých účetních knih.

4.2 Předpisy upravující účetnictví

Hierarchie předpisů upravujících účetnictví se odvíjí od ZÚ, který upravuje účetní jed-
notky, účetní období, předmět účetnictví, základní požadavky na vedení účetnictví, účetní 
závěrku, výroční zprávu, zásady pro oceňování, inventarizace, archivaci účetních dokladů, 
formální náležitosti účetních záznamů, podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem 
a v neposlední řadě sankce vyplývající ze správních deliktů.

Podzákonnými předpisy jsou:
a) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů a

b) České účetní standardy pro jednotlivé typy účetních jednotek, přičemž tato publikace 
je zaměřena na České účetní standardy podnikatele.

Prováděcí právní předpisy pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, upravuje tyto 
oblasti:

 – rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

 – uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků 
a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymeze-
ní podrozvahových účtů,

 – uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospoda-
ření v účetní závěrce,

 – uspořádání a  obsahové vymezení vysvětlujících a  doplňujících informací v  příloze 
v účetní závěrce,

 – uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách 
vlastního kapitálu,

 – směrnou účtovou osnovu,

 – účetní metody, zejména způsoby oceňování a  jejich použití včetně oceňování sou-
boru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, po-
stupy tvorby a  použití rezerv, metodu přeměny obchodní korporace včetně úprav 
prováděných v rámci přeměn obchodní korporace k datu zápisu do obchodního rejs-
tříku s účinky od rozhodného dne, metodu sestavení zahajovací rozvahy a úpravy při 
přeshraniční přeměně, vkladu nebo prodeji obchodního závodu,

§ 13 a 16 ZÚ

část druhá, hlava I.

VPU

část druhá, hlava II.

VPU

část druhá, hlava III.

VPU

§ 39–39c VPU

hlava V. VPU

Příloha 4 VPU

§ 47–61a VPU
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 – metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence na účetnictví,

 – uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky, 
metody konsolidace účetní závěrky, postup zahrnování účetních jednotek do konso-
lidačního celku.

České účetní standardy rozvádí konkrétní způsoby účtování podle jednotlivých skupin 
aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. CUS poskytují největší detail účetních postupů včetně kon-
krétních souvztažností. 

Seznam jednotlivých CUS

001 Účty a zásady účtování na účtech

002 Otevírání a uzavírání účetních knih

003 Odložená daň

004 Rezervy

005 Opravné položky

006 Kursové rozdíly

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

008 Operace s cennými papíry a podíly

009 Deriváty (obsahuje odkaz na VPU)

010 Zvláštní operace s pohledávkami – aktuálně je zrušen 

011 Operace s podnikem

012 Změny vlastního kapitálu

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

014 Dlouhodobý fi nanční majetek

015 Zásoby

016
Krátkodobý fi nanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěro-
vým institucím 

017 Zúčtovací vztahy

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

019 Náklady a výnosy

020 Konsolidace

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace

022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

023 Přehled o peněžních tocích

024
Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 (platnost pouze 
do 31. 12. 2016)

Neopomenutelnou roli hrají také Interpretace Národní účetní rady. Nejedná se o pod-
zákonné předpisy, nicméně pokud budou jednotlivé Interpretace užity v souladu s před-
mluvou Národní účetní rady, zaručují postupy, které jsou v souladu s českými účetními 
předpisy. V současné době je vydáno a schváleno 39 Interpretací, další jsou v připomínko-
vém řízení. Důležitou skutečností je, že Interpretace NÚR nikdy neřeší problematiku daní.

§ 61b VPU

§ 62 až 67 VPU
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