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Anotace: Prezentace je zaměřená na seznámení žáků s finančními účty. 
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Finanční účty – 2. část 



Bankovní účet 

• O stavu na bankovním účtu se účtuje na 
základě VBÚ 

221 – Bankovní účet 

PS Úbytky 

Přírůstky 

KS 



Příklad 

Dle VBÚ byla dodavateli zaplacena faktura za 
materiál Kč 15 200,--. Odběratel uhradil na náš 
účet Kč 24 300,-- za výrobky, které jsme mu 
dodali 

311 - Odběratelé 

. 2. 24 300,- 

221 – Běžný účet 

2. 24 300,- 1. 15 200,- 

321 - Dodavatelé 

1. 15 200,- 



Krátkodobý bankovní úvěr 

• Splatnost do 1 roku 

• Účtujeme na 231 – Krátkodobé bankovní 
úvěry 

• Pasivní účet, jehož zůstatek představuje 
závazek vůči bance 

• PS na straně D, splacení na straně MD 

• O stavu úvěru informuje banka výpisem z 
úvěrového účtu 

 

 



Příklad 

Banka poskytla podniku krátkodobý bankovní 
úvěr ve výši Kč 100 000,--. 

231 – Krát. bank. úvěr 

. 1. 100 000,- 

221 – Bankovní účet 

1. 100 000,- 



Příklad 

Banka uhradila závazek podniku (dodavatelskou 
fakturu) Kč 50 000,-- z bankovního úvěru. 

231 – Krát. bank. úvěr 

. 1. 50 000,- 

321 - Dodavatelé 

1. 50 000,- 



Ceniny 

• Jsou součástí finančního majetku 

• Poštovní známky, kolky, karty na pohonné 
hmoty, telefonní karty, dálniční známky, 
stravenky 

• Evidují se na účtu 213 – Ceniny 

• Musí se provádět inventarizace cenin 

• O inventarizačním rozdílu účtujeme stejně jako 
u pokladny 



Pořízení cenin 

1. Nákupem za hotové 

2. Na základě došlé faktury 

213 - Ceniny 

.1 + 2 

321 - Dodavatelé 

. 2. 

211 - Pokladna 

. 1. 



Ceniny 

Výdej cenin se účtuje při jejich spotřebě (náklad 
na MD úč. třída 5): 

• Poštovní známky na účet 518 – Ostatní služby 

• Kolky při správním řízení na účet 538 – Ostatní 
daně a poplatky 

• Spotřeba pohonných hmot na účet 501 – 
Spotřeba materiálu 
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