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Sbírka úloh k účetnictví 
podle právního stavu k 1. 1. 2023 

Vážení nadšenci do daní, 

představujeme vám sbírku úloh z účetnictví, která obsahuje snad veškerou problematiku, 
kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového poradce. Sbírka je 
zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory daňových poradců, které 
jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi. Autorem této publikace je Stanislav Suchan. Publikaci 
lze využít i pro dílčí zkoušky z účetnictví pro auditory nebo dílčí zkoušky z účetnictví 
z certifikovaného účetního.  

Stanislav Suchan, který v roce 2021 složil zkoušky na daňového poradce a stal se tak jedním 
z nejmladších daňových poradců (evidenční číslo 5797), uvádí: 

„Při přípravě na zkoušky na daňového poradce jsem hledal kvalitní zdroj informací 
k nastudování. Bohužel to bylo marné hledání. Na trhu se objevují skvělé publikace, kde je spíše 
popsaná teorie nebo se jedná o komentář k dani z příjmů fyzických osob. Nikde není publikace, 
která by měla tolik příkladů, jako je tomu zde. A to je i důvodem, proč jsem se rozhodl tuto 
sbírku napsat.“ 

Stanislav Suchan je zakladatelem úspěšného vzdělávacího portálu „Doučování se Standou“, 
který je určený pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Po úspěšném zdolání 
zkoušek na daňového poradce (samozřejmě na první pokus a s červeným diplomem), založil 
společnost na daňové poradenství a vedení účetnictví Arstas, s.r.o. V první polovině roku 2021 
se stal autorem portálu Otázky a odpovědi, kde dennodenně odpovídá na náročné daňové 
otázky a je také autorem odborných daňových článků. 

Stanislav založil v roce 2021 vzdělávací portál SM tax.cz, který je určen široké veřejnosti. Portál 
je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci otázky a odpovědi, 
zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně. 

„Jsem velmi vděčný za zakoupení mojí publikace. Věřím, že tato sbírka příkladů vám pomůže 
na cestě za získáním osvědčení daňového poradce. Budu se na vás těšit u další publikace nebo 
na webináři na SM tax.cz.“ 

      Standa 

 

Jak se v knize orientovat? 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek zadání příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek řešení příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označena citace zákona, nebo jiného právního 
předpisu. 

Vedle čísla stránky v zápatí je uveden název kapitoly a případně i název podkapitoly. 

Každá kapitola začíná teorií, poté následují příklady. Vždy se primárně řiďte obsahem, který 
je detailně a přehledně zpracovaný. A až poté se podívejte do rejstříku. Rejstřík v dané knize 
zobrazuje pouze detailnější přehled témat, než je tomu u obsahu. Zde tedy nejsou uvedena 
všechna témata a všechna klíčová slova, pouze vybrané kapitoly pro lepší orientaci.  
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Účtový rozvrh 

 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

 
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

A 
013 – Software A 
014 – Ocenitelná práva A 
015 – Preferenční limity A 
016 – Povolenky na emise A 
017 – Goodwill A +/- 
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek A 
019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek A  
 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek 

odpisovaný  
021 – Stavby A  
022 – Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí A 
025 – Pěstitelské celky trvalých travních 

porostů A  
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny A 
027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

A 
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

A 
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek A 
 
03 – Dlouhodobý hmotný majetek 

neodpisovaný  
031 – Pozemky A 
032 – Umělecká díla a sbírky A 
 
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek  
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku A 
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku A 
 
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

majetek  
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek A 

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek A 

053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek A 

 
06 – Dlouhodobý finanční majetek  
061 – Podíly v ovládaných a řízených 

osobách A 
062 – Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem A 
063 – Ostatní cenné papíry a vklady A 
064 – Pořízení dlouhodobého finančního 

majetku A 0 
065 – Dluhové cenné papíry držené do 

splatnosti A 
066 – Zápůjčky a úvěry – ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv A 
067 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv A 
068 – Ostatní zápůjčky a úvěry A 
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek A 
 
07 – Oprávky k dlouhodobému 

nehmotnému majetku  
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům 

výzkumu a vývoje A- 
073 – Oprávky k softwaru A- 
074 – Oprávky k ocenitelným právům A-  
075 – Oprávky k preferenčním limitům A- 
077 – Oprávky ke goodwillu A +/- 
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku A- 
079 – Oprávky k jinému dlouhodobému 

nehmotnému majetku A- 
 
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku  
081 – Oprávky ke stavbám A- 
082 – Oprávky k samostatným movitým 

věcem a souborům movitých věcí A- 
085 – Oprávky k pěstitelským celkům 

trvalých porostů A- 
086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům A- 
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Označení TEXT 
Zdroj 

Rozvaha VZZ 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů2 
na začátku účetního období 

C.III. 

C.IV. 

21x, 22x, 25x, 
26x 

x 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z. 

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (+/-) 

Disponibilní VH + splatná (+/-) odložená daň (ODZ +, 
ODP -) 

x 
**VH 

před Z 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace Suma A1 

A.1.1. 
Odpisy stálých aktiv (+) a umořování oceňovacího 
rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 

x 

E.1.1. 

55x, 54x, 
64x 

A.1.2. 
Změna stavu opravných položek, rezerv 

Tvorba (+), rozpuštění (-) 
x 

E.1.2. 

E.2. 

E.3. 

F.4. 

I. 

55x, 57x 

A.1.3. 

Zisk z prodeje stálých aktiv (+/-) 

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku (-) 

Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku (+)  

x 

III.1. 

F.1. 

IV. 

G. 

V. 

H. 

54x, 64x, 
56x, 66x 

A.1.4. 
Výnosy z podílů na zisku (-) 

Přiznané podíly na zisku (zde se nezkoumá vyplacení) 
x 

IV. 

66x 

A.1.5. 

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků 
zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a 
vyúčtované výnosové úroky (-), jedná se o položku části 
A.3., A.4., proto se vylučuje, týká se to předpisu úroku 
v běžném roce (bez ohledu na úhradu) 

x 

VI. 

J. 

66x, 56x 

A.1.6. 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 

(kurzové rozdíly, přecenění) 
x x 

 

2 Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný 
za předem známou částku peněžních prostředků, jedná se zejména o dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše 
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.  
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Sestavování výkazů  

Kategorie Specifikace Rozvaha VZZ Příloha PPT PoZVK 

Mikro ANO ANO ANO NE NE 

Malá  ANO ANO ANO NE NE 

Střední 

obchodní 
společnost 

ANO ANO ANO ANO ANO 

ostatní ÚJ* ANO ANO ANO NE NE 

Velká  

obchodní 
společnost 

ANO ANO ANO ANO ANO 

ostatní ÚJ* ANO ANO ANO NE NE 

*ostatní ÚJ jsou např. družstva či fyzické osoby  

 

Rozsah sestavení účetní závěrky 

Kategorie Audit 
Rozvaha – 
zkrácený 

rozsah 

Rozvaha – 
plný 

rozsah 

VZZ – 
zkrácený 

rozsah 

VZZ – plný 
rozsah 

Příloha 
k účetní 

závěrce20 

Mikro 

bez ANO21 NE 

ANO NE 

§ 39 NE – 
obchodní 

společnosti 

ANO – 
obchodní 

společnosti 

s NE ANO NE ANO 
§ 39 

§ 39a 

Malá 

bez  ANO22 NE 

ANO NE 

§ 39 NE – 
obchodní 

společnosti 

ANO – 
obchodní 

společnosti 

s NE ANO NE ANO 
§ 39 

§ 39a 

Střední NE ANO NE ANO 
§ 39 

§ 39b 

Velká NE ANO NE ANO 

§ 39 

§ 39b 

§ 39c 

 

20 Jedná se o vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro podnikatele.  
21 Pouze položky rozvahy označené písmeny. Jedná se o zkrácenou základní verzi.  
22 Položky rozvahy označené písmeny a římskými čísly + členění pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé. Jedná 
se o zkrácenou rozšířenou verzi.  
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Účetní teorie 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sbírku příkladů, nebude v dané knize popsána teorie jako 
taková. U zkoušek se samozřejmě objevují teoretické otázky s jednou správnou odpovědí, a 
tak jsem pro vás připravil několik teoretických otázek. Vzhledem k tomu, že jsou některé 
otázky těžší, dovolil jsem si vždy na konci uvést i komentář k vybraným dotazům.  

 

Teorie I. část 

 

1. Jaké účetní jednotky musí vést účetnictví i dle IFRS?  

a. konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem investičních cenných 
papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu 

b. společnost obchodující s veřejně obchodovanými cennými papíry 
registrovanými na území Evropské unie 

c. společnosti kótované na evropských burzách cenných papírů 

d. všechny odpovědi jsou správné 

2. Jaká vyhláška k zákonu o účetnictví neexistuje? 

a. 500/2002 Sb., pro podnikatele vedoucí podvojné účetnictví 

b. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce 

c. 504/2002 Sb., pro nepodnikatelské subjekty vedoucí podvojné účetnictví 

d. 410/2009 Sb., pro zdravotní pojišťovny 

3. Co neplatí pro české účetnictví? 

a. současná právní úprava účetnictví v České republice je plně slučitelná s právem 
Evropské unie; regulace účetnictví probíhá na mezinárodní, národní a 
podnikové úrovni 

b. v rámci České republiky existují právní úpravy: zákon o účetnictví, prováděcí 
vyhláška k zákonu o účetnictví a české účetní standardy 

c. české účetní standardy jsou právním předpisem 

d. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví je právním předpisem 

4. Co není obecně uznávanou účetní zásadou? 

a. zásada účetní jednotky 

b. zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech 

c. zásada objektivity účetních informací 

d. žádná odpověď není správně 
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VÚD darovala.  

24. 
VPD 
VÚD 

ÚJ nakoupila hříbě za 80 000 Kč, ÚJ eviduje 
příchovky v hodnotě 20 000 Kč, přeúčtování 
do DHM. 

   

25. VBÚ 
Předpis úroků před zařazením stroje do 
užívání 
Předpis úroků po zařazení stroje do užívání 

 
100 000 
100 000 

  

26. FAP 

Odkoupení stroje po skončení finančního 
leasingu 
- cena pořízení 
- 21 % DPH 

 
 

1 000 
 

  

27. VÚD 
Vyřazení trafostanice v důsledku požáru (již 
odepsáno) 

150 000   

28. VÚÚ Úhrada faktury ze střednědobého úvěru 500 000   

29. VÚD Montáž obráběcího stroje ve vlastní režii 20 000   

 

 

Řešení 1 

Č. Dokl. Text Kč MD D 

1. 
VBÚ 
DDO 

Úhrada zálohy na nákup osobního 
automobilu 
Přijatý daňový doklad k záloze 

 
121 000 

21 000 

 
052.1 
343 

 
221 

052.2 

2. FAP 
Faktura za balicí linku z USA 20 000 USD, kurz 
1 USD = 24 Kč41 

480 000 042 321 

3. FAP 
Faktura za software 
- cena pořízení 
- 21 % DPH 

 
62 000 
13 020 

 
041 
343 

 
321 
321 

4. VÚD Instalace softwaru ve vlastní režii 1 000 041 587 

5. CVÝ Clo za balicí linku 96 000 042 379 

6. FAP 

Faktura za automobil 
- cena pořízení 
- 21 % DPH 
zúčtování zálohy za automobil v brutto 
hodnotě 
vyúčtování DPH ze zálohy 

 
560 000 
177 600 

 
121 000 
-21 000 

 
042 
343 

 
321 
343 

 
321 
321 

 
052.1 
052.2 

7. VÚD Zařazení softwaru do užívání 63 000 01342 041 

8. DDO 
Daňový doklad k balicí lince 
a) samovyměření DPH 
b) nárok na odpočet 

 
120 96043 

120 960 

 
349 
343 

 
343 
349 

 

41 Kurzové rozdíly se řeší v kapitole „Zúčtovací vztahy“ 
42 Na daném účtu se bude účtovat jak nakupovaný software, tak i software vyrobený ve vlastní režii, tak i software 
určený k obchodování  
43 (480 000 + 96 000)*0,21 – počítá se tam i clo.  
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Mikro ÚJ nepoužije ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí s výjimkami uvedenými v § 27 
ZOÚ (obchodníci s CP, platební instituce, investiční společnosti a fondy důchodového nebo 
penzijního spoření).  

V rámci dluhopisů rozlišujeme bezkuponové dluhopisy (investor profituje pouze z rozdílu mezi 
JH a PC) nebo kuponové dluhopisy (investor má právo na výplatu kuponových plateb).  

V rámci dluhopisu je třeba také rozlišovat prémii a diskont.  

Pořízení Rozdíl Účtování 

PC > JH prémie náklad 

PC = JH x x 

PC < JH diskont výnos 
 

Prémii a diskont je možné umořovat na bázi lineárního úročení nebo složeného úročení.  

 

Účtování cenných papírů a podílů 

 

Účty u věřitele Druh Využití 

061 – Podíly v ovládaných a 
řízených osobách  

A 

Tento účet se používá, pokud osoba disponuje 
alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, 
poté je ovládanou osobou.  

Přecenění: ME (414)/PC (tvorba OP 579/096).  

- nákup CP a podílů (zařazení): 061/379 
- převod CP a podílů do majetku: 061/064 
- bezúplatné pořízení CP a podílů: 061/668 
- upsání vkladu: 061/367 
- prodej CP a podílů (úbytek): 561/061 
- prodej CP a podílů (prodej): 378/661 
- přecenění ME (zvýšení): 061OR/414 
- přecenění ME (snížení): 414/061OR 
- tvorba OP (ocenění PC): 579/096 
- rozpuštění OP (ocenění PC): 096/579 
- pozbytí rozhodujícího vlivu: 062,063/061 
- nabytí rozhodujícího vlivu: 061/062,063 
- bezúplatné vzetí akcií z oběhu: 568/061 
- úplatné vzetí akcií z oběhu: 561/061 

ME = %podíl*vlastní kapitál ovládané osoby 

062 – Podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 

A 

Tento účet se používá pro akcie a podíly 
s podstatným vlivem na řízení nebo 
provozování podniku jiné osoby v intervalu 
<20;40) %, a to včetně 20 %.  

Přecenění ME (414)/PC (tvorba OP 579/096).  

- nákup CP a podílů (zařazení): 062/379 
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Splatná a odložená daň  

 

Jedná se o sbírku příkladů na účetnictví, tudíž se moc nehodí vysvětlovat, jak se počítá základ 
daně a vymezovat nedaňové náklady. To vše je vysvětleno v knize na DPPO. I přesto sem dám 
postup, jak se počítá splatná daň. V dané kapitole se budeme věnovat odložené dani, jelikož 
se jedná o účetní položku, nikoli daňovou (ačkoli má slovo „daň“ v názvu).  

Účetní výsledek hospodaření (před zdaněním, hrubý) = výnosy – náklady 

Položky zvyšující korekci výsledku 
hospodaření: 

Zaúčtované, daňové neúčinné náklady 

Nezaúčtované, nezaúčtovatelné, zdanitelné 
výnosy 

Položky snižující korekci výsledku 
hospodaření: 

Zaúčtované nezdanitelné výnosy 

Nezaúčtované, nezaúčtovatelné, zdanitelné 
náklady  

Základ daně = účetní výsledek hospodaření +/- korekce výsledku hospodaření 

Položky snižující základ daně Bezúplatná plnění 

Položky odčitatelné od základu daně 

Daňová ztráta 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

Odpočet na podporu odborného vzdělávání 

Odpočet na podporu pořízení majetku na 
odborné vzdělávání 

Upravený základ daně = základ daně – položky snižující základ daně – odčitatelné 
položky od základu daně 

Zaokrouhlený základ daně na celé tisíce korun dolů 

Daň = zaokrouhlený základ daně * sazba daně ve výši 19 % 

Sleva na dani 

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 

Sleva na zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením 

Daň po slevě = daň – slevy na dani 

Vypořádání záloh = daň po slevě – zaplacené zálohy (+ doplatek na dani, - přeplatek na 
dani) 

Stanovení záloh na další zdaňovací období 

Odložená daň (+ odložená daňová pohledávka, - odložený daňový závazek) 

Výsledek hospodaření po zdanění (účetní VH – splatná daň +/- odložená daň) 
 

Odložená daň je upravena v § 59 VPP a ČÚS 003. O odložené dani účtují: 

- ÚJ konsolidovaná nebo konsolidující, která je součástí konsolidačního celku.  
- ÚJ, která sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu – jedná se o ÚJ, které mají 

povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 
- ÚJ, které se dobrovolně rozhodnou o odložené dani účtovat. 


