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ÚČET 

jako základní 

prvek 

účetnictví 



 Podstata a význam účtu  

Účet slouží k zachycení ekonomické reality v 

peněžním vyjádření a je zdrojem ekonomických 

informací. 

Zachycuje stav a pohyb majetku, závazků, nákladů a 

výnosů, tj. jednotlivé hospodářské operace. 



Forma účtu 
• Účet může mít různou formu, nejjednodušší forma účtu má podobu 

písmena T. 
• Každý účet má dvě strany: 

• Levá strana se označuje jako Má dáti (MD) 

• Pravá strana se označuje slovem Dal (D) 

• Každý účet je označen názvem, který vystihuje jeho 

ekonomický obsah (v podstatě název rozvahové 

položky). 



 

 

 

 Má dáti (MD)       Číslo a  název účtu  Dal(D)  

 

 

 Zápisy na vrub účtu   Zápisy ve prospěch účtu 

 

 Strana Debetní   Strana kreditní 

 

 Dlužnická    Věřitelská  



Třídění účtů 

 

                                                                aktivní 

          1) Rozvahové  

                                          pasivní 

 

                                          nákladové 

2) Výsledkové  

                            výnosové 

 

3) Podrozvahové 

 

4) Uzávěrkové (Počáteční účet rozvážný, Konečný účet 

rozvážný, Účet zisků a ztrát) 



Vzor rozvahového účtu aktivního 

 

 Má dáti  211Pokladna  Dal 

 

 Počáteční stav 

 + přírůstky    - úbytky 

 _______________________________________ 

 Obraty:    Obraty: 

 Konečný zůstatek 



Vzor rozvahového účtu pasivního 

 

 Má dáti  321Dodavatelé  Dal 

 

       Počáteční stav 

 

 -úbytky    + přírůstky 

 _______________________________________ 

 Obraty:    Obraty: 

                             Konečný zůstatek 



Procvičení učiva 

  Stanovte o jaké druhy účtů se jedná: 

 
                    Řešení: 

 

- Stavby     

- Krátkodobé bankovní úvěry   

- Ceniny     

- Spotřeba materiálu    

- Tržby z prodeje služeb    

- Výrobky     

- Zaměstnanci     

Rozvahový aktivní účet 

Rozvahový pasivní účet 

Rozvahový aktivní účet 

Nákladový  účet 

Výnosový účet 

Rozvahový aktivní účet 

Rozvahový pasivní účet 



Zdroje: 
 

Štohl Pavel Ing., Učebnice účetnictví 2012, 1.díl pro střední školy a 

veřejnost, nakladatelství: Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko 

Znojmo 

Irena Králová – Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v 

hotelnictví a cestovním ruchu, nakladatelství Fortuna Praha  

 

 

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li 

uvedeno jinak,  je Eva Rychtaříková – učitelka účetnictví 

 



 

 

Přeji hezký den. 


