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1. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
 
1.1. Odběratelé, dodavatelé, vzájemný zápočet 
 
311 – Odběratelé 

 aktivní účet, pohledávky z obchodního styku 

 používá se při našich vydaných fakturách FAV=311/6xx 

 úhrada pohledávky  221,211/311 

321 – Dodavatelé 

 pasivní účet, závazky z obchodního styku 

 účtujeme na něm přijaté faktury  FAP=0xx,1xx,5xx,213/321 

 úhrada závazku  321/221,211 

 
Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 

a) dvoustranný zápočet 

 Dohoda o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků 

 vzájemně si fakturující dodavatel a odběratel 

 
Řešený příklad: 
1. Firma ABC s.r.o. vystavila fakturu firmě XYZ s.r.o. za účetní služby ve výši 10 000 Kč         311/602 
2. Firma ABC s.r.o. přijala fakturu od firmy XYZ s.r.o. za nákup kanc.potřeb ve výši 7 500 Kč   501/321 

3. Zápočet pohledávek a závazků ve výši 7 500 Kč                          321/311 
 

MD   602-Tržby za sl.  D 
 

MD  311-Odběratelé    D 
 

MD  321-Dodavatelé    D 
 

MD  501-Spotř.mat.  D 
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7500   

 
FAV INT-Zápočet FAP   

 

  

  

  

  

  

  
  

 

 
b) jednostranný zápočet 

 předmětem zápočtu je FAV a opravný daňový doklad 

 opravný daňový doklad – odkaz na původní fakturu a důvod vystavení 

 dle Zákona o DPH musí být opravný daňový doklad potvrzený druhou stranou (příjemcem) 

 

Řešený příklad: 
1. Firma ABC s.r.o. vystavila fakturu firmě XYZ s.r.o. za kurz účetnictví ve výši   5 000 Kč        311/602 

2. Firma XYZ s.r.o. zrušila účast na kurzu, firma ABC s.r.o. musela vystavit opravný daňový doklad  
    k původní faktuře na    – 5000 Kč               311/602 

3. Zápočet FAV a opravného daňového dokladu   5 000 Kč                   311/395 a 395/311 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MD   602-Tržby za sl.  D 
 

MD  311-Odběratelé    D 
 

MD  395-Vnitřní zúčt.   D 
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1.2. Poskytnuté a přijaté zálohy s DPH 
 

314 – Poskytnuté provozní zálohy 
 aktivní účet 

 když já něco zaplatím předem a ještě to nemám 

 o zálohových fakturách se neúčtuje, účtuje se až v momentě úhrady zálohy 314/211,221 

 používá se jak na poskytnuté zálohy krátkodobé do 1 roku, tak i dlouhodobé nad 1 rok (nutno 

analyticky členit) 

 poskytnuté zálohy rozlišujeme na: 

o na dlouhodobý majetek – 05x 
o na zásoby – 15x 

o ostatní – 314 

Řešený příklad: 
1. VBÚ – zaplacená zálohová faktura na daňové poradenství 12 100Kč    314/221 

2. Daňový doklad na přijatou zálohu 

a) Cena bez DPH    10 000Kč    314/314 (příp. se neúčtuje) 
b) DPH 21%           2 100Kč    343/314 

3. FAP – zúčtovací faktura na daňové poradenství: 
a) Cena bez DPH    15 000Kč    518/321   

b) DPH 21%           3 150Kč    343/321 
c) záloha bez DPH     -10 000Kč    314/321 

d) DPH 21%              - 2 100Kč    343/321 

4. VBÚ – doplatek faktury       6 050Kč    321/221 

324 – Přijaté zálohy 
 pasivní účet 

 když nám někdo zaplatí předem a my jsme ještě nedodali 

 nerozlišuje se, na co se záloha přijímá 

 rozlišuje se časově na krátkodobé do 1 roku (324) a dlouhodobé nad 1 rok (475) 

 
Řešený příklad 
1. VBÚ – zaplacená zálohová faktura na daňové poradenství   12 100Kč    221/324 
2. Daňový doklad na přijatou platbu 

    a) Cena bez DPH                          10 000Kč    324/324 (příp. se neúčtuje) 
    b) DPH 21%                            2 100Kč    324/343 

3. FAV – zúčtovací faktura na daňové poradenství: 

    a) Cena bez DPH                15 000Kč   311/602   
    b) DPH 21%                         3 150Kč   311/343 

    c) Záloha bez DPH                                -10 000Kč   311/324 
    d) DPH 21%                           -2 100Kč    311/343 

4. VBÚ – doplatek faktury                 6 050Kč    221/311 
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1.3. Reklamace, ostatní a jiné pohledávky a závazky 
 

315 – Ostatní pohledávky 

 aktivní účet 

 používají se při účtování případů vyplývajících z odběratelsko-dodavatelských vztahů 

 především u reklamací, předpisu smluvních pokut a úroků z prodlení odběrateli (315/644) 
 

Schéma účtování reklamace: 

 

 

325 – Ostatní závazky 
 pasivní účet  

 opět jenom v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů  

 např. při smluvních pokutách a penále (544/325) 

 

378 – Jiné pohledávky 

 aktivní účet 

 používá se při pohledávkách vůči úplně jiným subjektům (např.FÚ, OSSZ, ZP, pojišťovna při 

pojistných událostech) 

 NE – společník, zaměstnanec, dodavatel, odběratel 

 
379 – Jiné závazky 

 pasivní účet 

 používá se při závazcích vůči úplně jiným subjektům (např. FÚ, při mzdách - spoření 

zaměstnanců apod.) 

 NE – společník, zaměstnanec, dodavatel, odběratel 

  

MD  321-Dodavatelé    D 

 
MD  131-Pořízení zb.    D 

 
MD 132-Zb.na skladě   D 

   

 
  

  

  

  

  

     FAP-100% Příjemka-80% OK   
   

 

  

  

  

 

 

  1. 
  

    
  

 

 

 

 
 

  

 

 

  
  

 
MD   315-Ost.pohled.   D 

 
MD  549-Manka a šk.   D 

    
  

  

  

  
  

    
INT-Reklamace 20%   3.     

    

  

  

  

  
  

      

 

    

           

 
 

2. 
         

1. Výměna vadného zboží za nové Uznání reklamace 
    

2. Opravný daňový doklad 

 

    
3. Neuznání reklamace 
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1.4. Zaměstnanci  
 

331 – Zaměstnanci 

 váže se ke všemu, co souvisí se mzdou zaměstnance 

 
 hrubé mzdy                                     521/331 

 SP a ZP za zaměstnance                                   331/336 

 zálohová daň                                    331/342 

 záloha na mzdu                                    331/211,221 

 výplata mzdy                                    331/211,221 

 srážky ze mzdy                                    331/379, 331/335 

 nemocenská  1.-3.den= neproplácí se 

 nemocenská 4.-14.den =náhradu mzdy proplácí firma  521/331   

 nemocenská od 15. dne =hradí OSSZ přímo zaměstnanci 

333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

 ostatní závazky vůči zaměstnancům nesouvisející se mzdou 

 náhrada za údržbu pracovního oblečení    548/333 

 nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů 512/333 

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

 veškeré pohledávky vůči zaměstnancům 

 záloha na drobný nákup    335/211 

 záloha na SC      335/211 

 manko k úhradě     335/6xx 

 výdej stravenek (část hrazená zaměstnancem)  335/213 

 v žádném případě ne vyplacená záloha na mzdu !!! 

336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP 

 používá se na zúčtování odvodů na OSSZ a ZP 

 vhodná analytika jak na OSSZ, tak každou ZP zvlášť 

 SP a ZP hrazené zaměstnancem    331/336 

 SP a ZP hrazené firmou     524/336 

 SP a ZP hrazené OSVČ     526/336 daňově neuznatelný náklad!!! 

 nemocenská od  15. dne     vyplácí OSSZ přímo 

zaměstnanci 
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PROVĚŘTE SVÉ ZNALOSTI: 
 

1. Na základě jakého dokladu byste účtovali vzájemný zápočet pohledávek a závazků?   
 

2. Jaké dva účty použijeme v případě dvoustranného zápočtu proti sobě?    

 
3. Účet 315 – Ostatní pohledávky je účet       

 

4. Zaúčtujte tyto účetní operace: 

 Účetní operace Kč MD D 

1. VPD – nákup 10 ks kolků 10 000 Kč   

2. INT – na žádost použito 5 ks kolků 5 000 Kč   

3. FAP – nákup odborné literatury do spotřeby:    

 a) Základ daně 6 000 Kč   

 b) 21 % DPH 1 260 Kč   

4. FAV – prodej vlastních výukových materiálů:    

 a) Základ daně  2 500 Kč   

 b) 21 % DPH 525 Kč   

5. INT – při inventarizaci zjištěno manko 3 ks kolků 3 000 Kč   

6. FAP – nákup sešitů do zásoby:    

 a) Základ daně 30 000 Kč   

 b) 21 % DPH 6 300 Kč   

7. 
INT - Předpis náhrady manka v plné výši 
odpovědnému pracovníkovi (ř. 5) 

3 000 Kč   

8. INT – vzájemný zápočet FAP (ř. 3) a FAV (ř. 4)    

9. VBÚ – doplatek FAP (ř. 3)    

10. INT – provedena srážka manka zaměstnance (ř. 7) 3 000 Kč   
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2. Cestovní náhrady 
 

 řídí se zákoníkem práce, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví, prováděcími 

předpisy (vyhlášky MPSV, vyhláška MF) 

 cesta každého zaměstnance za účelem výkonu práce, pokud je prováděna v jiném místě, než 

je místo pravidelného pracoviště. 
 nárok na náhrady vzniká při: 

o pracovní cestě 

o cestě mimo pravidelné pracoviště 
o cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo pravidelné pracoviště 

o přeložení 

o výkon práce v zahraničí 
 

 zaměstnanci, vyslanému na pracovní cestu náleží: 

o náhrada jízdních výdajů 
o stravné (pokud je účtováno stravné na služební cestě, není nárok na stravenky!) 

o výdaje za ubytování 

o nutné vedlejší výdaje 
 

Nárok zaměstnanci na výplatu náhrad spojených se služební cestou vzniká: 
 při pracovní cestě v tuzemsku 

 při pracovní cestě v zahraničí 

2.1. Zaměstnanec má nárok na tyto náhrady : 
1. jízdné – přísluší zaměstnanci za dopravní prostředek, který mu stanovil zaměstnavatel před 

pracovní cestou: 
a) veřejné dopravní prostředky – vlak, bus, letadlo (zde předkládá jízdenky k proplacení) 

b) soukromé auto zaměstnance – zde má nárok na opotřebení auta a spotřebované PHM 

(dokládá technickým průkazem vozidla) 
 

Amortizace = sazba na km x počet km (sazba  automobil pro rok 2018 je 4,00 Kč/km) 
 

   Cena za 1l PHM 
Spotřeba PHM = ------------------------ x počet km x průměrná spotřeba dle TP 

               100 

 
Průměrné ceny PHM v roce 2018: 

Benzin 95: 30,50 Kč 
Benzin 98: 32,80 Kč 

Nafta:  29,80 Kč 

  
2. stravné: 

a) při tuzemských pracovních cestách – musí trvat nejméně 5h za kalendářní den. Při 
pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování 

doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější. 
 

Doba trvání SC 2018  

státní sféra 

2018 

podnikatelská 
sféra 

5 – 12 h 78 - 93 Kč 78 

12 – 18 h 119 -143 Kč 119 

nad 18 h 186- 223 Kč 186 
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Krácení stravného – bylo-li zaměstnanci během SC poskytnuto jídlo, které má charakter 
snídaně, oběda nebo večeře, krátí zaměstnavatel stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo 

o hodnotu (pokud nemá v interní směrnici nastaveno jiným způsobem): 
 70% stravného, trvá-li SC 5-12 h 

 35% stravného, trvá-li SC 12-18 h 

 25% stravného, trvá-li SC déle než 18 h 

 

b) při zahraničních pracovních cestách – musí trvat nejméně 1 h, pro každou zemi je 

stanovena výše stravného na 1 kalendářní den (Vyhláška MF). Krácení stejné jako u 
tuzemských pracovních cest. 

 
 

Doba trvání SC Výše stravného 

1 – 12h* 1/3 plného stravného 

12 – 18h 2/3 plného stravného 

nad 18h plné stravné 

 

 *Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu,  protože tato doba (až    

                59 min.) se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její  tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni. 

 

3. kapesné –  jen u zahraničních pracovních cest, není zákonný nárok. Maximální výše 40% 
sazby stravného 

4. ubytování – zaměstnanec musí předložit doklad o zaplacení ubytování nebo ho firma uhradí 
předem. 

5. ostatní výdaje – parkování, internet, telefon, mýtné. Opět musí zaměstnanec předložit doklad 

o zaplacení. 
 

 
2.2. Záloha na pracovní cestu a její vyúčtování 

 zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zálohu až do předpokládané výše 

cestovních náhrad, pokud se nedohodnou jinak. 
 jestliže se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodne jinak, je zaměstnanec povinen do 10 

pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady 

potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu.  

 přeplatek zálohy vrací zaměstnanec v měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo v měně, 

na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně.  

 doplatek zálohy při zahraničních pracovních cestách doplácí zaměstnavatel zaměstnanci 

v české měně, pokud se nedohodnou jinak. 
 zaměstnavatel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů 

zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad, pokud se nedohodnou jinak. 
 Zúčtování cestovních náhrad se provádí kurzem ČNB platným v den poskytnutí zálohy  
 Zúčtování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se provádí kurzem ČNB 

platným v den nástupu na zahraniční pracovní cestu 
 
 

 
Řešený příklad:  
Firma Tripol s.r.o. vyslala na pracovní cestu do Brna svého zaměstnance Honzu Malého. Pan Malý 
začal pracovní cestu dne 14.3.2018 v 8h ráno. Místo odjezdu Praha. Do Brna přijel v 10 h. Jel 

vlastním autem, palivo Natural 95. Průměrná spotřeba auta dle TP je 5,9l/100km. Pan Malý ujel 

200km dne 14.3.2018. Byl ubytován v penzionu, kde zaplatil 650 Kč za noc. Doložil doklad o 
ubytování. Z pracovní cesty se vrátil dne 17.3.2018. Z Brna vyjížděl ve 14 h a do Prahy dorazil 

v 16 h. Dne 17.3.2018 ujel taktéž 200km. V Brně se pohyboval MHD a doložil jízdenky v hodnotě 
80Kč. Za parkování u penzionu zaplatil 300Kč. Pan Malý pro výpočet spotřeby PHM použije 

zákonné sazby. 
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Firma Tripol s.r.o. panu Malému poskytla zálohu 13.3.2018 ve výši 5 000Kč. Stravné dle vnitřní 
firemní směrnice se poskytuje v maximální výši dle Zákoníku práce. 

 
Úkol: Vypočítejte výši cestovních náhrad pana Malého. 

 

Řešení: 
 
14.3.2018 odjezd 8h – do 24h 16h Stravné: 143 Kč 

15.3.2018 celý den  24h Stravné: 223 Kč 
16.3.2018 celý den  24h Stravné: 223 Kč 

17.3.2018 od 0 h – příjezd 16h 16h Stravné: 143 Kč 
      Celkem   732Kč 

 

Jízdné: 
Amortizace = 400km x 4,00Kč/km = 1 600 Kč 

PHM = (5,9l x 400km x 30,50Kč) :100 = 719,80 Kč 
 

Ubytování: 

650Kč x 3 noci = 1 950 Kč 
 

Ostatní výdaje: 
MHD 80 Kč 

Parkovné 300 Kč 

 
Výdaje celkem: 732+1600+720+1950+80+300= 5382 Kč 

Záloha:                   5000 Kč 
Doplatit Malému:        382 Kč  

 
 

 

2.3. Stravenky – zaměstnanecký benefit 
 

 dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit svým zaměstnancům stravování 

 dle ZDP (§24, odst.2, písm.j) je daňovým výdajem 55% ceny jednoho hlavního jídla v průběhu 

jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70% stravného stanoveného při trvání 
pracovní cesty 5-12 h  

 nárok na stravenky:  

o 3h v zaměstnání …… 1 jídlo (stravenka) 

o déle než 11h ………… 2 jídla (stravenky) 
 

Účtování: 
- pořízení stravenek na fakturu  213/321 

- provize na faktuře 55%                        518/321 
- provize  na faktuře 45%  335/321    

- 55% z hodnoty stravenky   527/213 

- nad rámec zákona   528/213 
- část si hradí zaměstnanci  335/211  

 

PROVĚŘTE SVÉ ZNALOSTI: 

1. Na jaký účet zaúčtujete poskytnuté zálohy na DHM?     
 

2. Jak dlouho musí trvat SC, aby zaměstnanci vznikl nárok na stravné?  
 

3. V jakém případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň?  

 


