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Kostra závěrkových operací 

 

  

Proč pouze kostra? Připravit úplný seznam závěrkových operací, který by byl univerzálně použitelný pro všechny účetní jednotky, je vzhledem 
k různorodosti operací, které jednotlivé účetní jednotky řeší, prakticky nemožné. Cílem našeho materiálu není podat vyčerpávající informace, berte jej 
pouze jako připomenutí nejdůležitějších úkolů, na které je dobré pamatovat. Komplexní informace hledejte prosím vždy v  oficiálních zdrojích. 
Vypracováno pro účetní jednotky, podnikatelské subjekty vedoucí podvojné účetnictví, na základě legislativy účinné k 1.1.2020. 

 

 Bližší informace najdete například zde 

Ověřit splnění základních kritérií, jež ovlivňují rozsah dalších povinností účetní jednotky  

Do jaké kategorie účetní jednotka spadá – mikro, malá, střední, velká? § 1b ZÚ 

Má účetní jednotka povinnost ověřit účetní závěrku auditorem? § 20 ZÚ 

    

Co nezapomenout k rozvahovému dni proúčtovat a související povinnosti  

Časové rozlišení § 13V, §19 V, ČÚS 19 

Dohadné účty 
§ 10 odst. 7 V, § 11 V , § 17 odst. 6V, § 17 V,  ČÚS 
17 

Kurzové rozdíly § 24  odst. 6-9 ZÚ, § 60 V, ČÚS 6 

Opravné položky § 55 V, ČÚS 5 

Odpisy §§ 56 – 56a V, ČÚS 13 

Vyhodnotit splnění podmínek pro technické zhodnocení majetku § 47 V, ČÚS 13 

Rezervy § 16 V, §57 V, ČÚS 4 

Daňové povinnosti -  daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí.. ČÚS 17 

Odložená daň (účetní jednotky uvedené v § 59 V) § 59 V, ČÚS  3 

Provést fyzické a dokladové inventury, proúčtovat inventarizační rozdíly § 29 ZÚ, 30 ZÚ, ČÚS 7 

Přecenění na reálnou hodnotu (mikro účetní jednotky reálnou hodnotu nepoužívají) § 27 ZÚ, §§ 51 - 53a V, ČÚS 8 

Podrozvahové operace ČÚS 1 

    

Vytvořit výkazy v aktuálním formátu a rozsahu   

Rozvaha § 18 ZÚ, §§ 3 - 4 V, příloha 1 V 

Výkaz zisku a ztráty § 18 ZÚ, §§ 3 - 4 V, příloha 2 a 3 V 

Příloha § 18 ZÚ, §§ 3 – 3a V, §§ 39 - 39c V 

Přehled o peněžních tocích (účetní jednotky uvedené v § 18 odst. 2 ZÚ) 
§ 18 odst. 2 ZÚ, § 3 odst. 7 V, §§  40 - 43 V, ČÚS 
23 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (účetní jednotky uvedené v § 18 odst. 2 ZÚ) § 18 odst. 2 ZÚ, § 3 odst. 8 V , § 44 V 

Výroční zpráva (účetní jednotky uvedené v § 21 ZÚ) §21 ZÚ 

Konsolidovaná účetní závěrka (účetní jednotky uvedené v §§ 22, 22a, 22aa ZÚ)  §§ 22 - 23a ZÚ, §§ 62 - 67 V, ČÚS 20 

    

Další záležitosti související s koncem účetního období   

Valná hromada musí projednat účetní závěrku (do 6 měsíců od konce účetního období) §§ 181 a 190 ZOK* 

Bude se vyplácet zisk? Jsou splněna kritéria pro výplatu zisku? § 28 odst. 7 ZÚ, § 34 ZOK, § 40 ZOK, § 161 ZOK* 

Proúčtovat rozdělení zisku/vypořádání ztráty schválené valnou hromadou § 161 ZOK*, ČÚS 2, ČÚS 18 

Pokud valná hromada schválila výplatu zisku:   

 - jsou splněny podmínky pro případné osvobození podílů na zisku od daně z příjmů? § 19 ZDP 

 - není-li osvobozeno, zdanit "srážkovou daní" 
§ 36 ZDP, § 38d ZDP, případně smlouvy o 
zamezení dvojímu zdanění 

 - vznikla povinnost podat oznámení správci daně v souvislosti s podíly na zisku 
zahraničních subjektů? §38da ZDP 

 - nezapomenout sraženou daň ze zisku uvést do " Vyúčtování daně vybírané srážkou.." §38d odst. 9 ZDP 



2 

Zveřejnění dokumentů ve sbírce listin  §21a ZÚ, §§ 66-74 ZVŘ 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou… (do 3 měsíců od konce 
účetního období) §§82-88 ZOK 

    

Odeslat daňová přiznání    

Silniční daň (do 31.1.) § 15 ZDS 

Daň z nemovitostí (přiznání při změně do 31.1.) § 13a ZDN 

Daň z příjmů právnických osob (do 3 případně 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období) § 136 DŘ 

    

Povinnosti ve mzdové účtárně související s přelomem roku   

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (do 15.2.) § 38k odst. 4 ZDP 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, 
nebo do 20.3. pro el. podání) § 38j odst. 5 ZDP 

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku) § 38d odst. 9 ZDP, § 137 odst. 2  DŘ 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob… (do 31.3.) § 38ch ZDP 

ELDP (odeslat do 30 dnů od provedení zápisu, zápis provést nejpozději do 30.4.) § 38 ZSP, § 39 ZSP  

    

Aktualizace a informační technologie   

Aktualizovat účetní software    

Po proúčtování všech operací předchozího roku aktualizovat počáteční stavy 
následujícího roku  
Vygenerovat, zálohovat a vytisknout konečné veze důležitých účetních sestav - deník, 
hlavní kniha…   

Zkontrolovat daňovou informační schránku - nejsou zde nedoplatky/přeplatky?   

Aktualizovat vnitřní směrnice   

    

Nesouvisí se závěrkou, ale je dobré nezapomenout (pracujete-li pro firmu, kde je zavedeno, že účetní hlídá téměř všechno..)  

Pracovnělékařské služby - termín obhlídky pracoviště lékařem nebo periodických 
lékařských prohlídek   

Termín školení řidičů   

Termín školení BOZP   

    

Ostatní   

Odměnit se za snahu, vysoké pracovní nasazení, trpělivost.. (lépe dříve nežli později)   

ZÚ = Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

V = Vyhláška č. 500/2002 Sb.  

ZOK = Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích  

ZVŘ = Zákon č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  

ZDP = Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

DŘ = Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád  

ZSP = Zákon č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

ZDS = Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční    

ZDN = Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí  

* odkazy na ZOK jsou zaměřeny na s.r.o., jiné typy obchodních společností mají také svá speciální ustanovení 
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