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Účet a účtování na rozvahových 
účtech 



Účet 

• Základní organizační prvek účetnictví 

• Zachycuje ekonomickou realitu v peněžním 
vyjádření 

• Zachycuje stav majetku, závazků, pohledávek, 
nákladů či výnosů = hospodářské operace 



Forma účtu 

Číslo  a název účtu 

Má dáti (MD) 
Dlužnická 
Debetní 

Dal (D) 
Věřitelská  
Kreditní 



Účtování na rozvahových účtech 

• Rozvahové položky představují jednotlivé účty 

• Pro každý účetní případ musíme najít vždy dvě 
položky 

• Otevření účtu = vybereme účet z účtového 
rozvrhu, označíme číslem a názvem a 
zapíšeme PS 



Účtování na rozvahových účtech 

Jakou stranu pro PS zvolit? 

• Aktivní účty mají počáteční stav na straně MD 

• Pasivní účty mají počáteční stav na straně D 

 

• V průběhu roku zaznamenáváme na účty 
přírůstky a úbytky aktiv a pasiv 

• Přírůstky A na stranu MD a P na stranu D 

• Úbytky A na stranu D a P na stranu MD 



Příklad 

Dostáváte měsíční kapesné ve výši Kč 1 000,--. V 
průběhu měsíce jste zaplatili jízdné Kč 150,--, 
také jste utratili v kavárně celkem Kč 350,--, 
paušál za mobilní telefon činil Kč 300,-- a 
ostatní výdaje činily 500,--. Díky brigádě jste si 
v tomto měsíci vydělali Kč 600,--. 
Zaznamenejte jednotlivé pohyby na konkrétní 
účet a zjistěte KS (konečný stav). 



Řešení 

211 - Pokladna 

PS 1 000,-- - jízdné  150,-- 

+ brigáda 600,-- - kavárna  350,-- 

- telefon 300,-- 

- ostatní 500,-- 

přírůstky 1 600,-- úbytky 1 300,-- 

PS +/- obrat účtu = KS 



Průběh účtování na rozvahových 
účtech 

Počáteční rozvaha 
k 1. 1. 20.. 

Účetní zápisy 
(přírůstky a úbytky) 

Konečná rozvaha 
k 31. 12. 20.. 
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