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ÚČTOVÁNÍ
FINANČNÍHO 

MAJETKU



Účtování finančního majetku

1) Hotovostní placení
2) Peníze na cestě
3) Ceniny
4) Bezhotovostní placení
5) Úvěry



1. Hotovostní placení

Pokladník má hmotnou odpovědnost za hotovost 
v pokladně. Příjem a výdaj peněz provádí jen na 
podkladě příjmových  a výdajových pokladních 
dokladů.

Dle pokladních dokladů vede záznamy 
v pokladní knize.

Pohyb peněz se účtuje na účtu 211 – Pokladna
(aktivní účet).



Účtování inventarizačních rozdílů

1) Schodek (manko):
569/211
335/668

2) Přebytek:
211/668

569 - Manka a škody na FM
668 - Ostatní finanční výnosy
335 - Pohledávky za zaměstnanci



2. Peníze na cestě - 261

Povinně se na účtu 261 účtuje:
a) Odvod peněz z pokladny na běžný účet.
b) Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny.
c) Převod peněz mezi 2 bankovními účty.
Důvod použití účtu 261:  
Překlenutí časového nesouladu pro možnost 
zaúčtovat na běžném účtu – na tomto účtu lze 
účtovat pouze na podkladě výpisu z bankovního 
účtu.



Schéma účtování na účtu 261

1) výběr peněz z účtu do pokladny 

b) VBÚ a) PPD

2) odvod peněz z pokladny na účet

a) VPD b) VBÚ

211 - Pokladna221 - Bankovní účty 261 - Peníze na cestě

211 - Pokladna 261 - Peníze na cestě 221 - Bankovní účty



3. Ceniny

Účtování spotřeby cenin (do nákladů):
518: poštovní známky, telefonní karty
538: kolky, dálniční známky
527: stravenky (do limitu dle ZDP)
528: stravenky (nad limit)
Účtování inventarizačních rozdílů:
Manko: 569/213, 335/668
Přebytek: 213/668



4. Bezhotovostní placení

221 – Běžný účet
- Smlouva s bankou o vedení účtu.
- Podpisový vzor.
- Příkaz k úhradě.
- Výpisy z účtu.
- Příjmy podniku (úhrady od odběratelů).
- Peněžní úhrady (úhrady dodavatelům, FÚ, ZP,
OSSZ ).

- Úroky, poplatky.



5. Úvěry

231 – Krátkodobé bankovní úvěry
� doba splatnosti do 1 roku
461 – Bankovní úvěry
� doba splatnosti nad 1 rok

- podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy 
z  úvěrových účtů

- úrok se účtuje do nákladů: 562 – Úroky/221
- banka připisuje povolené úvěry většinou na běžný účet: 

221/231 
- u dlouhodobých investičních úvěrů proplácí banka

dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěru: 321/461
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