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Podvojný účetní zápis a základní 
třídění účtů 



Podvojný zápis 

• Každý účetní případ zaznamenáváme na dva 
účty= zásada podvojnosti 

• Zásada podvojnosti = stejná částka se 
zaznamená na různé účty na jejich opačné 
strany 



Zaznamenání PS 

• PS zaznamenáme na účet 701 – počátečný 
účet rozvažný a dále na příslušný účet 

701 – Poč. účet rozvaž. 
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PS 
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Základní třídění účtů 

• Rozvahové (aktivní a pasivní) 

• Výsledkové (nákladové a výnosové) 

• Závěrkové 

• podrozvahové 



Výsledkové účty 

• Slouží ke zjištění HV 

• HV = výnosy – náklady 

• V účtovém rozvrhu třída 5 a 6 



Závěrkové účty 

• Používáme na konci, resp. na začátku účetního 
období: 

- 701 – Počátečný účet rozvažný 

- 702 – Konečný účet rozvažný (= rozvaha ke 
konci úč. období) 

- 710 – Účet zisků a ztrát (převedení KS nákladů 
a výnosů) 



Převod konečných stavů 

Pasivní účty 
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702 – Konečný úč. rozv. 
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Podrozvahové účty 

• Zachycují majetek, který má firma dočasně k 
dispozici (nevlastní ho, pouze užívá) 

• Účtujeme na nich jednoduchým zápisem  

(= zapíšeme jednu částku pouze na jeden účet) 

• Jsou obsaženy v účtové třídě 7 
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