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Finanční účty 1. část 



Finanční účty 

• Jsou předmětem 2. účtové třídy 

• Jedná se jak o účty rozvahové aktivní, tak 
pasivní 

• Účtujeme o stavech a pohybech různých 
forem finančních prostředků (hotovostní a 
bezhotovostní styk) 



Hotovostní platební styk 

• Jedná se o peníze v hotovosti, které jsou v 
podniku uloženy v pokladně 

• Na základě PPD a VPD evidujeme stav a pohyb 
hotovosti v pokladní knize 

• Pokladník vede pokladní knihu, má hmotnou 
zodpovědnost – průběžně kontroluje peněžní 
hotovost inventarizací 

• v pokladně je stanoven pokladní limit = max. 
částka v pokladně  



Bezhotovostní bankovní styk 

• Převod peněz prováděné bankou, u které máme 
účet, na základě příkazů k úhradě 

• Druhy účtů: 
a) Běžný (vkladový) – má kladný zůstatek 
b) Kontokorentní – kombinace vkladového a 

úvěrového účtu, zůstatek nabývá jak kladných 
tak minusových hodnot do výše smluveného 
limitu 

c) Úvěrový – na základě smlouvy o úvěru, zůstatek 
je minusový do doby úplného splacení 



Pokladna – úč. operace 

1. Tržby v hotovosti 

2. Úhrady od odběratelů 

3. Vklady podnikatele (společníků) 

4. Výběry podnikatele pro osobní potřebu 

5. Platby za služby, nákupy v maloobchodě 

6. Platby dodavatelům 

7. Výplata mezd zaměstnancům 

8. Nákup zásob / DM za hotové 



Pokladna – schéma účtování 
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Příklad 

1. PPD – tržba v hotovosti za služby Kč 2 500,-- 

2. VPD – výplata mezd Kč 10 000,-- 

3. PPD – tržba v hotovosti za zboží Kč 6 000,-- 
602 – Tržby z prodeje služeb 

1. 2 500,- 

331 - Zaměstnanci 

2. 10 000,- 

604 – Tržby za zboží 

3. 6 000,- 

211 - Pokladna 

1. 2 500,- 2. 10 000,- 

3. 6 000,- 



Inventarizační rozdíl v pokladně - 
schodek 

Pokladna Manka a škody na FM 

Pohledávky za zaměstnanci Ostatní fin. výnosy 

1 Schodek v pokladně 
2 Předpis k náhradě 
pokladníkovi 

1 

2 



Inventarizační rozdíl v pokladně - 
přebytek 

Ostatní fin. výnosy Pokladna 

Přebytek v pokladně 
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