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Milé kolegyně, vážení kolegové,

držíte v ruce knihu, která byla dlouho mým snem...
Není to jedna kniha, ale jsou to knihy dvě. Jedna je účetní teorií pro obce, DSO a příspěvkové organizace, 
druhá je plná příkladů pro obce a DSO. Příspěvkové organizace budou mít svoji knihu později – věřím. 
Příklady jsou samozřejmě provázané na rozpočtovou skladbu a revidovala je moje vzácná kolegyně, ing. 
Danuše Prokůpková.
Převzala jsem model, který nám dlouho funguje u podnikatelů.
Mám radost, že ji opravdu držím v ruce...letošní rok byl plný zádrhelů, které nás zkoušely a vypadalo to, 
že snad knihy vůbec nevydáme.
A kde se u mne vzaly knihy pro obce? Mezi moje první klienty po auditorských zkouškách patřilo Město 
Moravský Beroun a jejích příspěvkové organizace. A tak se přihodilo, že celou dobu mého podnikání 
mne tyto subjekty provázejí. Tímto zdravím moji vzácnou účetní kolegyni paní Vlastu Sekaninovou, se 
kterou jsme se na městě potkávaly. Patří jí velké díky za to, že chtěla audit právě ode mne.
Věřím, že moje praxe u podnikatelů bude přínosem pro účetní na obci, protože mohu využít porovnání 
a znalosti zákona o účetnictví. Přiznám se, že už dávno neplatí, že se mají co učit jen účetní na obcích od 
podnikatelských účetních, ale v mnohém se mohou dnes přiučit podnikatelé od obcí, například v  ob-
lasti inventarizací nebo propracované podrozvahové evidenci.
Přeji naší „nové lodičce“, aby neztratila směr a plula dál... Také jí přeji, aby měla v budoucnu každoroční 
aktualizace a rozšíření díla.
O výsledku zcela určitě rozhodnete Vy, účetní na obcích a DSO.

S láskou

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a     Účetního Portálu®
www.pevacoukova.cz
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Vzorový účtový rozvrh – 2018

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
 
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 – Software 
014 – Ocenitelná práva 
015 – Povolenky na emise a preferenční limity 
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
 
 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 – Stavby 
022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných  
 movitých věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
 
 
03 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek   
 neodpisovaný
031 – Pozemky 
032 – Kulturní předměty 
035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 
036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 
 
 
04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
 
 
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
 a hmotný majetek 
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
 
 
06 – Dlouhodobý finanční majetek 
061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 
062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 
063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
067 – Dlouhodobé půjčky 
068 – Termínované vklady dlouhodobé 
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
 
 
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
073 – Oprávky k software 
074 – Oprávky k ocenitelným právům 
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému   
 nehmotnému majetku 
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  
 majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
 a souborům hmotných movitých věcí 
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému  
 majetku 
089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému  
 majetku 
 
Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky 
 
11 – Materiál 
111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 
 
 
12 – Zásoby vlastní výroby 
121 – Nedokončená výroba 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 – Výrobky 
 
 
13 – Zboží a ostatní zásoby 
131 – Pořízení zboží 
132 – Zboží na skladě 
138 – Zboží na cestě 
139 – Ostatní zásoby 
 
 
14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 
142 – Opravné položky k poskytnutým návratným   
 finančním výpomocem dlouhodobým 
144 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám
 z postoupených úvěrů 
146 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 
149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
 
 
15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému  
 majetku 
151 – Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu  
 a vývoje 
152 – Opravné položky k software 
153 – Opravné položky k ocenitelným právům 
154 – Opravné položky k povolenkám na emise
 a preferenčním limitům 
156 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému  
 nehmotnému majetku 
157 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému  
 nehmotnému majetku 
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16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému  
 majetku 
161 – Opravné položky k pozemkům 
162 – Opravné položky ke kulturním předmětům 
163 – Opravné položky ke stavbám 
164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým  
 věcem a souborům hmotných movitých věcí 
165 – Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých  
 porostů 
167 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému  
 hmotnému majetku 
168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému  
 hmotnému majetku
 
 
17 – Opravné položky k dlouhodobému finančnímu  
 majetku 
171 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách
 s rozhodujícím vlivem 
172 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách
 s podstatným vlivem 
173 – Opravné položky k dluhovým cenným papírům  
 drženým do splatnosti 
175 – Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 
176 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému  
 finančnímu majetku 
177 – Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému  
 finančnímu majetku
 
 
18 – Opravné položky k zásobám 
181 – Opravné položky k materiálu 
182 – Opravné položky k nedokončené výrobě 
183 – Opravné položky k polotovarům vlastní výroby 
184 – Opravné položky k výrobkům 
185 – Opravné položky ke zboží 
186 – Opravné položky k ostatním zásobám 
 
 
19 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 
191 – Opravné položky ke směnkám k inkasu 
192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní  
 činnosti 
193 – Opravné položky k poskytnutým návratným   
 finančním výpomocem krátkodobým 
194 – Opravné položky k odběratelům 
195 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
 z postoupených úvěrů 
196 – Opravné položky k pohledávkám ze správy daní  
198 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
 z ručení 
199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, 
krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 
úvěry a půjčky 
 
22 – Bankovní účty organizačních složek státu a běžné  
 účty státních fondů 
222 – Příjmový účet organizačních složek státu 
223 – Zvláštní výdajový účet 
224 – Běžné účty státních fondů 
225 – Běžné účty fondů organizačních složek státu 
227 – Účet hospodaření státního rozpočtu 
 
 
23 – Bankovní účty územních samosprávných celků 
231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
 
 
24 – Ostatní bankovní účty 
241 – Běžný účet 
243 – Běžný účet FKSP 
244 – Termínované vklady krátkodobé 
245 – Jiné běžné účty 
247 – Účty státních finančních aktiv 
248 – Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu 
249 – Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 
 
 
25 – Krátkodobý finanční majetek 
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
256 – Jiné cenné papíry 
 
 
26 – Peníze 
261 – Pokladna 
262 – Peníze na cestě 
263 – Ceniny 
 
 
28 – Krátkodobé úvěry a půjčky 
281 – Krátkodobé úvěry 
282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 – Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 
289 – Jiné krátkodobé půjčky 
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Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
 
31 – Krátkodobé pohledávky 
311 – Odběratelé 
312 – Směnky k inkasu 
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 
316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
317 – Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 
319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní 
 
 
32 – Krátkodobé závazky 
321 – Dodavatelé 
322 – Směnky k úhradě 
324 – Krátkodobé přijaté zálohy 
325 – Závazky z dělené správy 
326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
 
 
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
331 – Zaměstnanci 
333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům 
335 – Pohledávky za zaměstnanci 
336 – Sociální zabezpečení 
337 – Zdravotní pojištění 
338 – Důchodové spoření 
 
 
34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 
341 – Daň z příjmů 
342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 
343 – Daň z přidané hodnoty 
344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 
346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními  
 institucemi 
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 
348 – Pohledávky za vybranými místními vládními   
 institucemi 
349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím 
 
 
35 – Pohledávky a závazky ze správy daní 
351 – Přijaté zálohy daní 
352 – Pohledávky ze správy daní 
353 – Přeplatky na daních 
354 – Závazky z vratek nepřímých daní 
355 – Zúčtování z přerozdělování daní 
356 – Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím  
 majetkem 
357 – Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím  
 majetkem 
358 – Ostatní pohledávky ze správy daní 
359 – Ostatní závazky ze správy daní 
 

36 – Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací 
361 – Krátkodobé pohledávky z ručení 
362 – Krátkodobé závazky z ručení 
363 – Pevné termínové operace a opce 
364 – Závazky z neukončených finančních operací 
365 – Pohledávky z finančního zajištění 
366 – Závazky z finančního zajištění 
367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů 
368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů
 a podílů 
369 – Pohledávky z neukončených finančních operací 
 
 
37 – Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 
373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 
375 – Zprostředkování krátkodobých transferů 
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky 
378 – Ostatní krátkodobé závazky 
 
 
38 – Účty příštích období a dohadné účty 
381 – Náklady příštích období 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
385 – Příjmy příštích období 
388 – Dohadné účty aktivní 
389 – Dohadné účty pasivní 
 
 
39 – Vnitřní zúčtování 
395 – Vnitřní zúčtování 
 
 
Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek 
hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky 
a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní 
zúčtování 
 
40 – Jmění účetní jednotky a upravující položky 
401 – Jmění účetní jednotky 
402 – Fond privatizace 
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 
404 – Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních  
 období 
405 – Kurzové rozdíly 
406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 
407 – Jiné oceňovací rozdíly 
408 – Opravy předcházejících účetních období 

 
41 – Fondy účetní jednotky 
411 – Fond odměn 
412 – Fond kulturních a sociálních potřeb 
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku  
 hospodaření 
414 – Rezervní fond z ostatních titulů 
416 – Fond reprodukce majetku, fond investic 
419 – Ostatní fondy 
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43 – Výsledky hospodaření 
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních  
 období 
 
 
44 – Rezervy 
441 – Rezervy 
 
 
45 – Dlouhodobé závazky 
451 – Dlouhodobé úvěry 
452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
453 – Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 
455 – Dlouhodobé přijaté zálohy 
456 – Dlouhodobé závazky z ručení 
457 – Dlouhodobé směnky k úhradě 
459 – Ostatní dlouhodobé závazky 
 
 
46 – Dlouhodobé pohledávky 
462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
464 – Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 
465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
466 – Dlouhodobé pohledávky z ručení 
469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky 
 
 
47 – Dlouhodobé zálohy na transfery 
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 
475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů 
 
 
49 – Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 
491 – Počáteční účet rozvažný 
492 – Konečný účet rozvažný 
493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 
499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů 
 
Účtová třída 5 – Náklady
 
50 – Spotřebované nákupy 
501 – Spotřeba materiálu 
502 – Spotřeba energie 
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 
504 – Prodané zboží 
506 – Aktivace dlouhodobého majetku 
507 – Aktivace oběžného majetku 
508 – Změna stavu zásob vlastní výroby 
 
 
51 – Služby 
511 – Opravy a udržování 
512 – Cestovné 
513 – Náklady na reprezentaci 
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
518 – Ostatní služby 

52 – Osobní náklady 
521 – Mzdové náklady 
524 – Zákonné sociální pojištění 
525 – Jiné sociální pojištění 
527 – Zákonné sociální náklady 
528 – Jiné sociální náklady 
 
 
53 – Daně a poplatky 
531 – Daň silniční 
532 – Daň z nemovitostí 
538 – Jiné daně a poplatky 
539 – Vratky nepřímých daní 
 
 
54 – Ostatní náklady 
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
542 – Jiné pokuty a penále 
543 – Dary a jiná bezúplatná předání 
544 – Prodaný materiál 
547 – Manka a škody 
548 – Tvorba fondů 
549 – Ostatní náklady z činnosti 
 
 
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku 
552 – Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
554 – Prodané pozemky 
555 – Tvorba a zúčtování rezerv 
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek 
557 – Náklady z vyřazených pohledávek 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
 
 
56 – Finanční náklady 
561 – Prodané cenné papíry a podíly 
562 – Úroky 
563 – Kurzové ztráty 
564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
569 – Ostatní finanční náklady 
 
 
57 – Náklady na transfery 
571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na  
 transfery 
572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na  
 transfery 
575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na  
 předfinancování transferů



10 Pěva Čouková

Vzorový účtový rozvrh – 2018

58 – Náklady ze sdílených daní a poplatků 
581 – Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
582 – Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
584 – Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 
585 – Náklady ze sdílených spotřebních daní 
586 – Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 
 
 
59 – Daň z příjmů 
591 – Daň z příjmů 
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 
 
 
Účtová třída 6 – Výnosy 
 
60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží 
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 
602 – Výnosy z prodeje služeb 
603 – Výnosy z pronájmu 
604 – Výnosy z prodaného zboží 
605 – Výnosy ze správních poplatků 
606 – Výnosy z místních poplatků 
607 – Výnosy ze soudních poplatků 
609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů 
 

63 – Výnosy z daní a poplatků 
631 – Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 
632 – Výnosy z daně z příjmů právnických osob 
633 – Výnosy ze sociálního pojištění 
634 – Výnosy z daně z přidané hodnoty 
635 – Výnosy ze spotřebních daní 
636 – Výnosy z majetkových daní 
637 – Výnosy z energetických daní 
638 – Výnosy z daně silniční 
639 – Výnosy z ostatních daní a poplatků 
 
 
64 – Ostatní výnosy 
641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
642 – Jiné pokuty a penále 
643 – Výnosy z vyřazených pohledávek 
644 – Výnosy z prodeje materiálu 
645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného  
 majetku 
646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku  
 kromě pozemků 
647 – Výnosy z prodeje pozemků 
648 – Čerpání fondů 
649 – Ostatní výnosy z činnosti 
 
 
66 – Finanční výnosy 
661 – Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 
662 – Úroky 
663 – Kurzové zisky 
664 – Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
669 – Ostatní finanční výnosy 
 

67 – Výnosy z transferů 
671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
 z transferů 
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí
 z transferů 
675 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
 z předfinancování transferů 
 
 
68 – Výnosy ze sdílených daní
 a poplatků 
681 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
682 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
684 – Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 
685 – Výnosy ze sdílených spotřebních daní 
686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní 
688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
 
Účtová třída 7 a 8 – Vnitroorganizační účetnictví 
Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka. 
 
Účtová třída 9 – Podrozvahové účty
 
90 – Majetek a závazky účetní jednotky 
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 
905 – Vyřazené pohledávky 
906 – Vyřazené závazky 
909 – Ostatní majetek
 
 
91 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
 a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 
911 – Krátkodobé podmínění pohledávky z předfinancování  
 transferů 
912 – Krátkodobé podmínění závazky z předfinancování  
 transferů 
913 – Krátkodobé podmínění pohledávky ze zahraničních  
 transferů 
914 – Krátkodobé podmínění závazky ze zahraničních  
 transferů 
915 – Ostatní krátkodobé podmínění pohledávky
 z transferů 
916 – Ostatní krátkodobé podmínění závazky z transferů 
 
92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku  
 jinou osobou 
921 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu  
 úplatného užívání majetku jinou osobou 
922 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu  
 úplatného užívání majetku jinou osobou 
923 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání  
 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 
924 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu  
 užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy
 o výpůjčce 
925 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání  
 majetku jinou osobou z jiných důvodů 
926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu  
 užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 
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93 a 94 – Další podmíněné pohledávky 
931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv
 o prodeji dlouhodobého majetku 
932 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv
 o prodeji dlouhodobého majetku 
933 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 
934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 
939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 
941 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 
942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu
 k jiným zdrojům 
943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu
 k jiným zdrojům 
944 – Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek
 z přijatých zajištění 
945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek
 z přijatých zajištění 
947 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních  
 sporů, správních řízení a jiných řízení 
948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních  
 sporů, správních řízení a jiných řízení 
 
 
95 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
 a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 
951 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky
 z předfinancování transferů 
952 – Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování  
 transferů 
953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních  
 transferů 
954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních  
 transferů 
955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky
 z transferů 
956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 
 
 
96 – Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího  
 majetku 
961 – Krátkodobé podmíněné závazky z operativního  
 leasingu 
962 – Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního  
 leasingu 
963 – Krátkodobé podmíněné závazky z finančního
 leasingu 
964 – Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního  
 leasingu 
965 – Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání  
 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 
966 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání  
 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 
967 – Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání  
 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 
968 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání  
 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 
 
 

97 a 98 – Další podmíněné závazky 
971 – Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení  
 dlouhodobého majetku 
972 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení  
 dlouhodobého majetku 
973 – Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
975 – Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 
976 – Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého   
 kolaterálu 
978 – Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 
 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné  
 nebo soudní 
979 – Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních  
 předpisů a další činnosti moci zákonodárné,  
 výkonné nebo soudní 
981 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých  
 garancí jednorázových 
982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých  
 garancí jednorázových 
983 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých  
 garancí ostatních 
984 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých  
 garancí ostatních 
985 – Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,  
 správních řízení a jiných řízení 
986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,  
 správních řízení a jiných řízení 
 
 
99 – Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná  
 pasiva a vyrovnávací účty 
991 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 
992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 
993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 
994 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
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Hlavní účetní obecního úřadu byla vyslána v rámci hlavní činnosti na zahraniční pracovní cestu do Londýna.
Pracovní cesta byla v trvání od 26. 7. 2017 do 8. 8. 2017.
Zaměstnankyni byla poskytnuta záloha ve výši 250 GBP dne 23. 7. 2017. Kurz ČNB ke dni 23. 7. 2017 je 38,369 Kč/1 GBP. 
Zahraniční měna ve výši 250 GBP byla nakoupena dne 23. 7. 2017 za cenu 39 Kč/GBP.
Zaměstnankyni bylo přiznáno kapesné ve výši 20 %.
Kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu 8. 8. 2017 činí 38,333 Kč/ GBP.
Zaměstnankyně předložila vyúčtování dne 10. 8. 2017.
Nedoplatek na cestovném byl zaměstnankyni vyplacen dne 20. 8. 2017 v české měně.

Z vnitřní směrnice zaměstnavatele
1. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den ukončení pracovní cesty.
2. Účetní jednotka při nákupu cizí měny používá kurz nákupu.
3. Účetní jednotka používá denní kurz ČNB.
4. Účetní jednotka při účtování zahraničních cestovních příkazů, pokud účtuje o kurzových rozdílech, nevyužívá položku   
 5142 – Kursové rozdíly ve výdajích, ale používá položku hlavní operace. 

Doplňující údaje
Zahájení pracovní cesty 26. 7. 2017 v 17.25 hod.
Ukončení pracovní cesty 8. 8. 2017 v 16.50 hod.
Nutné vedlejší výdaje 35 GBP.
Jízdné po ČR (autobus) 158 Kč.

Úkoly
1. Sestavte cestovní příkaz
2. Proveďte výpočet
3. Proveďte vyúčtování pracovní cesty
4. Zaúčtujte všechny účetní případy na předkontace

1. Výpočet
 Zaměstnankyni nepřísluší nárok na tuzemské stravné.
 Základní sazba stravného dle Vyhlášky č. 440/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného
 pro rok 2017 je 40 GBP.
 Přiznané kapesné ve výši 20 % zahraničního stravného dle § 180 Zákoníku práce je 8 GBP.
 26. 7. 2017 doba trvání pracovní cesty 6 hod. a 35 minut – 1/3 sazby 13,33 GBP (stravné) + 2,67 GBP (kapesné) = celkem 16 GBP
 27. 7. 2017 až 7. 8. 2017 doba trvání pracovní cesty celých 12 dnů – 12*40 GBP (stravné) + 12*8 GBP (kapesné) = celkem 576 GBP
 8. 8. 2017 doba trvání pracovní cesty 16 hod. a 50 minut – 2/3 sazby 36,67 GBP (stravné) + 5,33GBP (kapesné) = celkem 32 GBP

2. Výpočet podle cestovního příkazu – použit kurz ČNB k datu vyplacení zálohy
 Celkem cestovné + vedlejší výdaje + cestovné ČR = 16 GBP + 576 GBP + 32 GBP + 35 GBP = 659 GBP*38,369 Kč
 = zaokrouhleně 25.286,- Kč + 158,- Kč = celkem 25.444,- Kč.
 Vyplacena záloha GBP 250*38,369 Kč = zaokrouhleně 9.593 Kč
 Doplatek zahraniční cestovné + cestovné v ČR = 25.444 Kč – 9.593,- Kč = 15.851 Kč

3. Výpočet pro účely účetnictví – použit kurz ČNB k datu ukončení pracovní cesty
 Celkem cestovné + vedlejší výdaje + cestovné ČR = 16 GBP + 576 GBP + 32 GBP + 35 GBP = 659 GBP*38,333 Kč
 = zaokrouhleně 25.262,- Kč + 158,- Kč = celkem 25.420,- Kč.
 Vyplacena záloha GBP 250*38,333 Kč = zaokrouhleně 9.584,- Kč
 Doplatek zahraniční cestovné + cestovné v ČR = 25.420 Kč – 9.584,- Kč = 15.836 Kč

ZAHRANIČNÍ CESTOVNÉ

ŘEŠENÍ

Zahraniční cestovné – 2018 ČÚS 410-001 OBCE
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Použité zkratky

GBP Britská libra
CZK Česká koruna

Vyplněný cestovní příkaz – viz následující strana

Účetní operace GBP kurz částka 
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1. Nákup liber (GBP)
ve směnárně 250 39,00 9 750 x x x 262 261.CZK

2. Naplnění GBP pokladny 250 39,00 9 750 x x x 261.GBP 262

3.

Vyplacena záloha
na cestovné 250 38,369 9 593 x x x 335

261.GBP
Kurzový rozdíl x x 157 x x x 563

Proúčtování § a POL x x 9 750

6171
Činnost 
místní 
správy

x
5173

Cestovné 
(tuzemské

i zahraniční)
x 231

6171
Činnost 
místní 
správy

x
5182 

Poskytované 
zálohy vlastní 

pokladně

x - 231

4.

Vyúčtování pracovní cesty
– zahraniční výdaje 659 38,333 25 262 x x x 512 333.GBP

– tuzemské výdaje x x 158 x x x 512 333.CZK

Zúčtování zálohy 250 38,333 9 584 x x x 333.GBP
335

Kurzový rozdíl k záloze
(9 584 CZK – 9 593 CZK) x x 9 x x x 563

5. Změna GBP závazku na 
CZK (659 GBP – 250 GBP) 409 38,333 15 678 x x x 333.GBP 333.CZK

KZ Zůstatek závazku v CZK 
(15 678 CZK + 158 CZK) x x 15 836 x x x x 333.CZK

6.

Doplatek cestovného
– z cestovního příkazu x x 15 851 x x x 333.CZK 261

Kurzový rozdíl, konverze
(15 851 CZK – 15 836 CZK) x x 15 x x x 563, 568 333.CZK

Proúčtování § a POL x x 15 851

6171
Činnost 
místní 
správy

x
5173

Cestovné 
(tuzemské

i zahraniční)

x 231

6171
Činnost 
místní 
správy

5182 
Poskytované 
zálohy vlastní 

pokladně

x - 231
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Zahraniční cestovné – 2018 ČÚS 410-001 OBCE

Organizace – firma
OBEC 
HORNÍ DOLNI

CESTOVNÍ PŘÍKAZ Č. 1/2017

Příjmení, jméno, titul Nová Eva pracovní doba 7.00 hod. – 15.00 hod.
Šťastného 20, Znojmo 669 02Bydliště

Po
dm

ín
ky

 c
es

ty
 §

15
3 

ZP
, 

ur
če

ní
 z

ál
oh

y 
§1

83
 Z

P

Počátek cesty
(místo, datum,hodina) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, datum)

Znojmo, 26. 7. 2017
14.30 hod. Londýn školení 8. 8. 2017 Znojmo

Spolucestující……žádný………………určený dopravní prostředek……………….autobus Znojmo-Brno a zpět, letadlo Brno – Londýn a zpět

Při použití vlastního vozidla : druh…………………………………………………………SPZ………………………č.pojistky…………………………………………………………..……..

PHM : B speciál B super B natural B mix nafta plyn průměrná spotřeba dle TP ………………….…….l/100 km, cena 1l M……………………………………………………………………..

Předpokládaná částka výdaje Kč…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……..

Povolená záloha 250 liber (GBP)……………vyplacená dne…23. 7. 2017……pokl. doklad číslo……V/3015002……………Karta vlastní ANO  NE  Karta zapůjčená dne………………

                    23. 7. 2017 Chytrá Jana…………………… 23.7.2017 Boss Adam ………………………… ………….…………….

                    podpis pokladníka ………………………… datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty  

Sc
hv

ál
en

í

Vyúčtování pracovní cesty
Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne 10. 8. 2017 ………….……….…………….
                                                                  
 Se způsobem provedení souhlasí    10. 8. 2017 Boss Adam 
…………………………………….
datum a podpis odpovědného pracovníka

Pr
op

la
ce

ní Výdajový – příjmový doklad číslo V/2017190  

Vyplacená záloha – vrácení zálohy 250 liber ( GBP)

Doplatek – přeplatek 15.851,- Kč

MD DAL Částka Středisko Zakázka

1

2

3
Poznámka

 20. 8. 2017, Malá Iva .....................................................................20. 8. 2017, Nová Eva ....................20. 8. 2017, Chytrá Jana ...............................................20. 8. 2017, Boss Adam

 datum a podpis pracovníka, který upravil vyúčtování ...... datum a podpis příjemce............... datum a podpis pokladníka ............................................ schválil (datum a podpis)

Vyúčtování pracovní cesty 1/2017

D
at

um

Odjezd – Příjezd
Místo jednání podtrhněte

Po
už

itý
 d

op
r. 

pr
os

tř
ed

ek

Po
če

t u
je

tý
ch

 
km

Sa
zb

a 
zá

kl
. 

ná
hr

ad
y

N
áh

ra
da

 z
a 

sp
ot

ř. 
PH

Po
č.

 a
 k

on
ec

 
pr

ac
. v

ýk
on

u

Jí
zd

né
 

a 
m

ís
tn

í 
př

ep
ra

va

St
ra

vn
é

+ 
ka

pe
sn

é

Nocleh
N

ut
né

 
ve

dl
. 

vý
da

je

Ce
lk

em

U
pr

av
en

o

v hod.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26
.7

. 
20

17

Odjezd    Znojmo 14.30
A 79 79

Příjezd Brno 15.30

26
.7

.
20

17

Odjezd Brno 17.25
L

Příjezd Londýn 20.30

8.
8.

20
17

Odjezd Londýn 13.50
L 624 GBP 35 GBP 659 GBP

Příjezd Brno 16.50

8.
8.

20
17

Odjezd Brno 17.15
A 79 79

Příjezd Znojmo 18.15

Poznámky
Stravné 5 – 12 hod 82 Kč
Stravné 12 – 18 hod 125 Kč
Stravné >18 hod 195 Kč

Krácení

CELKEM 158 Kč 624 GBP 35 GBP 158 Kč
659 GBP

ZÁLOHA 250 GBP

Doplatek – přeplatek – kurz v den vyplacení zálohy 
23.7.2017 38,369 Kč/1 GBP 15 851 Kč

Stravování bylo poskytnuto 
bezplatně

Snídaně ANO NE Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně.

Oběd ANO NE
O
R
A
L
P

AUS
AUV
MOS
MOV

osobní vlak
rychlík
autobus
letadlo
letadlo
auto služební
auto vlastní
motocykl služební
motocykl vlastní 10. 8. 2017, Nová Eva
 datum a podpis účtovatele

Večeře ANO NE

Ubytování bylo poskytnuto bezplatně ANO NE

Volná – zlevněná jízdenka ANO NE
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Vypořádání inventarizačních rozdílů

Účet
PÚ,
je-li zvláštní 
úprava

Účetní operace
vyúčtování inventarizačních rozdílů
při uzavírání účetních knih

Přebytky Manka, schodek, 
úbytky

MD Dal MD Dal

01x

ČÚS 710
5.1.4.
6.1.4.

k dlouhodobému nehmotnému majetku 01x 401
07x
547

335,377

01x
07x
649

02x k dlouhodobému hmotnému majetku 
odepisovanému 02x 401

08x
547

335,377

02x
08x
649

03x k dlouhodobému hmotnému majetku 
neodepisovanému 03x 401 547 03x

04x

Vyhl. 410/2009 Sb.
§ 33, § 37

k pořízení dlouhodobého majetku 04x 649 547
335,377

04x
649

05x k poskytnutým zálohám na dlouhodobý 
majetek 05x 649 547

335,377
05x
649

06x Vyhl. 410/2009 Sb.
§ 34, § 38

k dlouhodobému finančnímu majetku
– cenným papírům
– ostatním

06x 669 569
335,377

06x
669

112 Vyhl. 410/2009 Sb.
§ 33, § 37

k zásobám materiálu
přirozené úbytky, manko do normy 112 501 501 112

manko nad normu
+ předpis náhrady např. hmotně
odp. zaměst.

112 649 547
335,377

112
649

– chybné účtování při vyskladnění
– nutno prokázat
– jinak

112 501 501 112

112 649 547
335,377

112
649

12x Vyhl. 410/2009 Sb.
§ 33, § 37

k zásobám vlastní výroby
do normy přiroz. úbytků 12x 508 508 12x

– nad normy přiroz. úbytků
+ předpis náhrady např. hmotně
odp. zaměst.

12x 649 547
335,377

12x
649

VYPOŘÁDÁVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

Vypořádávání inventarizačních rozdílů – 2018 ČÚS 410-002
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Účet
PÚ,
je-li zvláštní 
úprava

Účetní operace
vyúčtování inventarizačních rozdílů
při uzavírání účetních knih

Přebytky Manka, schodek, 
úbytky

MD Dal MD Dal

132
Vyhl. 
410/2009 Sb.
§ 33, § 37

ke zboží nakoupenému
– chybné účtování při vyskladnění
– nutno prokázat ke zboží
– jinak

132 504 504 132

132 649 547
335,377

132
649

+ předpis náhrady např. hmotně
odp. zaměst. x x 547

335,377
132
649

21x Vyhl. 410/2009 Sb. 
§ 33, § 37 k pokladně, ceninám 21x 669 335,377 21x

25x Vyhl. 410/2009 Sb. 
§ 33, § 37 ke krátkodobému finančnímu majetku 25x 669 569 25x/A

3xx Vyhl. 410/2009 Sb. 
§ 33, § 37 k pohledávkám 311 649 547 311

3xx
4xx

Vyhl.
410/2009 Sb.
§ 33, § 37

k závazkům 547 3xx
4xx

3xx
4xx 649

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL
§ 30 odst. 10 zákona o účetnictví
(10) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem

stanoveným tímto zákonem, kdy
a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hoto-

vostí a cenin, nebo
b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

(11) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.

(12) Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně
skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

§ 68 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vzájemné zúčtování
(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce se nepovažuje zúčtování:

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu
období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní, poplatků a obdobných plnění podle jiných právních předpisů,
c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném účetním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jed-

notlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých 
rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

d) pohledávek a dluhů s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků k téže fyzické nebo právnické osobě, které 
mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách 

e) opravných položek a rezerv.
(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a dlu-

hů podle občanského zákoníku.
(3) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim 

jednotlivě v příloze v účetní závěrce.

VYPOŘÁDÁVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ ČÚS 007

§

Vypořádávání inventarizačních rozdílů – 2018 ČÚS 410-002
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§ 33 odst. 5 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Položka „A.I.26. Manka a škody“ (účet 547)
obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro 
účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. 
Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhod-
nutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.

§ 37 odst. 1 písm. f) Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Položka B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti“ (účet 649) 
obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednot-
kou, a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků“ až „B.I.16. Čerpání fondů“.

ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
5.1.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci dlouhodobého nehmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například 

na základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetic-
kého účtu účtové skupiny 01 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky.

6.1.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci dlouhodobého hmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například na 
základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetické-
ho účtu účtové skupiny 02 nebo 03 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky.

 OBVYKLÉ ÚČTOVÁNÍ
 Manko, schodek, úbytky  547, 569  / AKTIVUM, PASIVUM
 Přebytky AKTIVUM, PASIVUM / 649, 669
 Výjimky: předpis schodku pokladna a s výjimkou dlouhodobého majetku

§

Vypořádávání inventarizačních rozdílů – 2018 ČÚS 410-002
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Rozdělení zisku či úhrada ztráty u příspěvkových organizací
Účet

MD Dal

KZ ZISK x 431

1. 

Převod zisku do fondu odměn 431 411

Převod peněz do fondu
262 241 AÚ

241 AÚ 262

2.

Převod zbylého zisku do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského 
výsledku – část kryta penězy 431 413/A

Převod peněz do fondu
262 241 AÚ

241 AÚ 262

3. Co není kryté penězi do rezervního (rozdíl VH – přebytek hospodaření) 431 413/A

KZ ZTRÁTA 431 x

1. 

Ztráta mninulých let – krytí z rez. fondu 413 431

Převod peněz z rezervního fondu
262 241 AÚ

241AÚ 262

2. Převod ztráty nekryté z rezervního fondu 432 431
 

zákon č. 250/2000 Sb. malá rozpočtová pravidla 
§5 Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí 
(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.
(2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména

a) přebytky hospodaření z minulých let
b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů.

Rozdělení zisku či úhrada ztráty u obcí
Účet

MD Dal

KZ ZISK x 431

1. 

Převod zisku do fondů (nemusí být) 431 419

Převod peněz do fondů
262 231

236/A 262

2. Převod zbylého zisku do výsledku hospodaření předcházejících účetních období 431 432

KZ ZTRÁTA 431 x

1. Ztráta mninulých let – převod ztráty do výsledku hospodaření předcházejících 
účetních období 432 431

zákon č. 250/2000 Sb. malá rozpočtová pravidla
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
§ 30 Rezervní fond 
(1) Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše 

zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší 
než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje 
zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 3.

POSTUP PRO ZÚČTOVÁNÍ POUŽITÍ ZISKU NEBO ÚHRADY ZTRÁTY OBCE + PO

§

§

Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady ztráty obce + PO – 2018 ČÚS 702-001 OBCE
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(2) Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 3, používá příspěvková 
organizace
a) k dalšímu rozvoji své činnosti,
b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.

(3) Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením.
(4) Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, s výjimkou účelově určených 

peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 3, použila k posílení svého fondu investic.

Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího 
orgánu, příp. schvalující účetní jednotky

Řádek Koho účetní závěrka je schvalována? Kdo schvaluje účetní závěrku?

1. Obec Zastupitelstvo obce 
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

2. Příspěvková organizace zřízená obcí

Rada obce (zřizovatele) 
§ 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v obcích, kde se rada nevolí, přechází tato pravomoc na 
zastupitelstvo obce § 102 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích

3. Dobrovolný svazek obcí nejméně tříčlenný orgán 
§ 50 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 28 Způsob stanovení termínů – vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování některých vybraných 
účetních jednotek 
(1) Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organizují činnosti při procesu schvalování účetní závěrky tak, aby 

byla schvalovaná účetní závěrka schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje; 
v případě mimořádné účetní závěrky se tato lhůta zkracuje na dva měsíce. Není-li účetní závěrka schválena v této lhůtě, 
platí, že schválena nebyla.

(2) Schvalování účetní závěrky po uplynutí lhůty podle  odstavce 1  se neprovádí ani v případě, že byly dodatečně zjištěny 
skutečnosti rozhodné pro její schválení; v případě zjištění skutečností rozhodných pro neschválení účetní závěrky se postu-
puje obdobně.

(3) Lhůtu pro odstranění zjištěných vad nejméně v délce 5 pracovních dnů stanoví schvalující orgán nebo schvalující účetní 
jednotka s přihlédnutím k závažnosti zjištěných skutečností a k možným způsobům odstranění zjištěných vad.

(4) Termíny pro předávání podkladů dotčenou účetní jednotkou se stanoví s ohledem na vhodnost zajištění podkladů, jejich 
strukturu a významnost.

§

Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady ztráty obce + PO – 2018 ČÚS 702-001 OBCE

§

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Obec získává podle zákona č. 218/2000 Sb. od SDIF prostřednictvím kraje dotaci z Programu péče o krajinu (ÚZ 15091)
na vybudování cyklostezky – dlouhodobý majetek obce
Dotace – transfer bude vypořádán podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o finančním vypořádání k 31. 12. roku zařazení majetku.

Příjemce transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.
Přijatý transfer – záloha SFDI
(státní fond dopravní infrastruktury)
*) DLOUHODOBÝ 472

9 600 0000

15091
Program 

péče 
o krajinu

4213
Investiční 

přijaté 
transfery

ze SF

231 374*)

2.

Zařazení majetku – únor daného roku
Předpis závazku – přijatá záloha na 
cyklostezku, zařazení majetku 
transferový podíl 80 % (9 600/12 000)

12 000 x x x 042
021

321
042

3. 

Dohad poskytnuté dotace 
– před vypořádáním dotace
NEJPOZDĚJI K ZAŘAZENÍ MAJETKU
ČÚS 703 bod 5.3.4 písm. c)

9 600 x x x 388 403

4.

Odpis cyklostezky každý měsíc 
(nejpozději na konci roku)
50 let, 600 měsíců, tj. 20 000 Kč 
celkem 10 měsíců v roce zařazení
Zahajujeme následující měsíc po zařazení 
– ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého 
majetku, bod 4.3 

20 x x x 551 081

5.
Alikvótní část dotace každý měsíc
16 000 Kč (ČÚS 708 bod 8.3)
transferový podíl 80 %

16 x x x 403 672

6. Zaplacení faktury 12 000 tis. Kč

9 600
2219

Pozemní 
komunikace

15091
Program 

péče 
o krajinu

61xx
6121 321 231

2 400
2219

Pozemní 
komunikace

x 61xx
6121 321 231

7.

Vypořádání dotace – vyšší nárok
31. 12. 201x
NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK 
9 840 tis. Kč transferový podíl 82 % 
(9 840/12 000)
Pohledávka vůči poskytovateli transferu
ČÚS 703 bod 5.3.2. písm. c) 

9 600 x x x 346 388!

240 x x x 346 403

KZ Dlouhodobý majetek – cyklostezka 12 000 x x x 021 x

KZ oprávky (netto hodnota majetku 11 800) 200 x x x x 081

KZ Transfery n a pořízení dl. majetku 
(9 600 – 160) 9 440 x x x 403

8. Převod zálohy
ČÚS 703 bod 5.3.3. 9 600 x x x 374 346

9.
Úprava transferového podílu +2 %
20 000 (odpisy) x10 měsíců=200 x 82 %
=164 000 Kč

4 x x x 403 672

INVESTIČNÍ TRANSFER U PŘÍJEMCE ÚČTOVÁNÍ O ZÁLOZE S VYPOŘÁDÁNÍM V ROCE
ZAŘAZENÍ MAJETKU DO UŽÍVÁNÍ – CHYBA ODHADU ZVÝŠENÍ

Investiční transfer u příjemce účtování o záloze s vypořádáním v roce ČÚS 703-001 OBCE
zařazení majetku do užívání – chyba zvýšení – 2018
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Jak zabezpečit oddělené účtování dotací?

– Doporučuji prostřednictvím ORG nebo analytických účtů
– Nedoporučuji ÚZ (účelový znak)
– Kde bude uvedeno? Ve vnitřní směrnici

Výpočet – transferový podíl a jeho změna k vypořádání

Řádek Majetek Účet Původně transfer 
v tis. Kč

Po změně transfer
v tis. Kč

Změna
odhadu

1. Pořizovací cena majetku 021 12 000 12 000 0

2. Transfer počáteční zůstatek dotace 403 9 600 9 840 +240

3.

Transferový podíl 
řádek 2/1 
(9 600/12 000) =˃ 
(9 840/12 000)

x 80 % 82 % + 2 %

4. Odpisy ke konci roku 551 200 200 0

5. Oprávky na konci roku
(12 000 – 200) 081 11 800 11 800 0

6. Transfery na konci roku
před změnou 403 9 440

(9 600-160)
9 676

(9 600+240-164) 0

7. Transfery výnosy ke konci roku
(80 %  =˃  82 % z odpisů) 672 160 164 + 4

Investiční transfer u příjemce účtování o záloze s vypořádáním v roce ČÚS 703-001 OBCE
zařazení majetku do užívání – chyba zvýšení – 2018
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Obec získává podle zákona č. 218/2000 Sb. OD SDIF prostřednictvím kraje dotaci z Programu péče o krajinu (ÚZ 15091)
na vybudování cyklostezky – dlouhodobý majetek obce
Dotace – transfer bude vypořádán podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Vyhláška o finančním vypořádání
k poslednímu únoru po roce zařazení

Příjemce transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

Běžné účetní období 201x

1.
Přijatý transfer – záloha SFDI
(státní fond dopravní infrastruktury)
*) DLOUHODOBÝ 472

9 600 0000
15091
Program 

péče 
o krajinu

4213
Investiční 

přijaté 
transfery

ze SF

231 374*)

2.
Zařazení majetku
Předpis závazku – přijatá záloha na 
cyklostezku, zařazení majetku (80 % transfer)

12 000 x x x 042
021

321
042

3. 

Dohad poskytnuté dotace 
– před vypořádáním dotace
NUTNO K ZAŘAZENÍ MAJETKU
ČÚS 703 bod 5.3.4 písm. c)

9 600 x x x 388! 403

4.

Odpis cyklostezky každý měsíc
(nejpozději na konci roku)
50 let, 600 měsíců, tj. 20 000 Kč měsíčně, 
celkem 10 měsíců v roce zařazení
Zahajujeme následující měsíc po zařazení
– ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého 
majetku, bod 4.3 

20
(200) x x x 551 081

5.

Alikvótní část dotace každý měsíc
nejpozději na konci roku
transferový podíl 80 %
(ČÚS 708 bod 8.3)

16
(160) x x x 403 672

6. Zaplacení

9 600
2219

Pozemní 
komunikace

15091
Program 

péče 
o krajinu

61xx
6121 321 231

2 400
2219

Pozemní 
komunikace

x 61xx
6121 321 231

KZ Dlouhodobý majetek – cyklostezka 12 000 x x x 021 x

KZ Oprávky 
(netto hodnota majetku 11 800) 200 x x x x 081

KZ Transfery na pořízení dl. majetku 
(9 600 – 160) 9 440 x x x 403 x

KZ Dohadný účet k transferu 9 600 x x x 388 x

KZ Přijatý transfer záloha 9 600 x x x x 374

INVESTIČNÍ TRANSFER U PŘÍJEMCE ÚČTOVÁNÍ O ZÁLOZE S VYPOŘÁDÁNÍM V NÁSLEDUJÍCÍM
ROCE PO ZAŘAZENÍ MAJETKU DO UŽÍVÁNÍ – ZMĚNA ODHADU SNÍŽENÍ

Investiční transfer u příjemce účtování o záloze s vypořádáním v následujícím roce ČÚS 703-002 OBCE
po zařazení majetku do užívání – změna odhadu snížení – 2018
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Příjemce transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

Následující účetní období 201x+1

PZ Dlouhodobý majetek – cyklostezka 12 000 x x x 021 x

PZ Oprávky 
(netto hodnota majetku 11 800) 200 x x x x 081

PZ Transfery na pořízení dl. majetku
(9 600 – 160) 9 440 x x x 403 x

PZ Dohadný účet k transferu 9 600 x x x 388 x

PZ Přijatý transfer záloha 9 600 x x x x 374

1.

Vypořádání dotace
28. 2. 201x+1
Pohledávka vůči poskytovateli transferu
ČÚS 703 bod 5.3.5. písm. c)

9 500 x x x 346 388

2. Korekce nepřesného odhadu dotace
ČÚS 709 bod 4.2.6 100 x x x 672 388

3. Vypořádání se státním ÚZ
Převod zálohy ČÚS 703 bod 5.3.6. 9 500 x x x 374 346

4. Předpis vratky zálohy 100 x x x 374 346

5. Vrácení peněz 100
2219

Pozemní 
komunikace

15091
Program 

péče 
o krajinu

61xx
6121 346 231

6.

Odpis cyklostezky každý měsíc
(nejpozději na konci roku)
50 let, 600 měsíců, tj. 20 000 Kč měsíčně, 
celkem 12 měsíců v roce zařazení
Zahajujeme následující měsíc po zařazení
– ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, 
bod 4.3 

20
(240) x x x 551 081

7.
Alikvótní část dotace každý měsíc
(nejpozději na konci roku)
transferový podíl 80 % (ČÚS 708 bod 8.3)

16
(192) x x x 403 672

KZ Dlouhodobý majetek – cyklostezka 12 000 x x x 021 x

KZ Oprávky 
(netto hodnota majetku 11 560) 440 x x x x 081

KZ Transfery na pořízení dl. majetku
(9 600 – 160 – 192) 9 248 x x x 403

Investiční transfer u příjemce účtování o záloze s vypořádáním v následujícím roce ČÚS 703-002 OBCE
po zařazení majetku do užívání – změna odhadu snížení – 2018
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Výpočet – transferový podíl a jeho změna k vypořádání k 31. 12. 201x +1

Řádek Majetek Účet Původně transfer 
v tis. Kč

Po změně transfer
v tis. Kč

Změna
odhadu

1. Pořizovací cena majetku 021 12 000 12 000 0

2. Transfer počáteční zůstatek dotace 403 9 600 9 600 0

3. Transferový podíl řádek 2/1 
(9 600/12 000) Þ zůstává x 80 % 80 % 0

4. Odpisy ke konci roku 551 200 200 0

5. Netto na konci roku
(12 000 – 440=11 560) 021-081 11 560 11 560 0

6. Transfery na konci roku před změnou 
(9600 – 160 – 192) 403 9 248 9 248 0

7. Transfery výnosy 201x+1 672 192 92 (192-100) -100 

Investiční transfer u příjemce účtování o záloze s vypořádáním v následujícím roce ČÚS 703-002 OBCE
po zařazení majetku do užívání – změna odhadu snížení – 2018
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Obec získává podle zákona č. 250/2000 Sb. na základě žádosti od kraje dotaci z Programu podpora odborného 
vzdělávání (ÚZ 00440 určený krajem) na vzdělávání
Dotace – transfer bude vypořádán podle pokynů ve veřejnoprávní smlouvě k 31. 12. běžného účetního období

Příjemce transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Přijatý transfer – dotace od kraje na 
vzdělávání – záloha 30 % na 24 měsíců 
(dva roky)
*) Krátkodobý 374 

1 200 0000
00440
Podpora 

odborného 
vzdělávání

4116
Ostatní 

neinvestiční 
přijaté transfery ze 
státního rozpočtu

231 472*)

2.

Předpis závazku – přijatá faktura za 
vzdělávání v daném účetním období
ve výši 4 000 Kč
Na 24 měsíců – časové rozlišení

600 x x x 518

3211400
x x x

518

2 000 381

3. Zaplacení vzdělávání např. na činnost 
místní správy

1 200
6171

Činnost 
místní 
správy

00440
Podpora 

odborného 
vzdělávání

5167
Služby školení 
a vzdělávání

321
30 % 231

2 800
6171

Činnost 
místní 
správy

x
5167

Služby školení 
a vzdělávání

321
70 % 231

4.

Vypořádání k 31. 12. 201x s krajem
NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK
Pohledávka vůči poskytovateli transferu 
ve věcné a časové souvislosti

600
x

 x
x 348

672

600 x 384

5.
Převod zálohy
ČÚS 703 bod 5.3.2. písm. a), 5.3.7. věcná 
a časová souvislost

1 200 x x x 472 348

Jak zabezpečit oddělené účtování dotací? Doporučuji prostřednictvím ORG nebo analytických účtů.
Nedoporučuji ÚZ (účelový znak)
Kde bude uvedeno? Ve vnitřní směrnici.

NEINVESTIČNÍ TRANSFER PROVOZNÍ DOTACE U PŘÍJEMCE
 – ÚČTOVÁNÍ O ZÁLOZE S VYPOŘÁDÁNÍM V ROCE PO PŘIJETÍ TRANSFERU

Neinvestiční transfer provozní dotace u příjemce ČÚS 703-003 OBCE
– účtování o záloze s vypořádáváním v roce přijetí transferu – 2018
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NEINVESTIČNÍ TRANSFER PROVOZNÍ DOTACE U PŘÍJEMCE
 – ÚČTOVÁNÍ O ZÁLOZE S VYPOŘÁDÁNÍM V ROCE NÁSLEDUJÍCÍM PO PŘIJETÍ TRANSFERU

Neinvestiční transfer provozní dotace u příjemce ČÚS 703-004 OBCE
– účtování o záloze s vypořádáváním v roce přijetí transferu – 2018

Obec získává podle zákona č. 250/2000 Sb. na základě žádosti od kraje dotaci z Programu podpora odborného vzdělávání 
(ÚZ 00440 určený krajem) na vzdělávání
Dotace – transfer bude vypořádán podle pokynů ve veřejnoprávní smlouvě k 31. 3. běžného účetního období

Příjemce transferu Částka 
v Kč

Vyhl. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

Běžné účetní období

1.

Přijatý transfer – dotace od kraje na 
vzdělávání – záloha 30%
na 24 měsíců (dva roky)
*) krátkodobý 374

1 200 0000
00440
Podpora 

odborného 
vzdělávání

4116
Ostatní 

neinvestiční 
přijaté transfery 

ze státního 
rozpočtu

231 472*)

2.
Předpis závazku – přijatá faktura za 
vzdělávání v daném účetním období. 
Ve výši 2 000 Kč na 12 měsíců

2 000 x x x 518 321

3. Zaplacení vzdělávání např. na činnost 
místní správy

600
6171

Činnost 
místní 
správy

00440
Podpora 

odborného 
vzdělávání

5167
Služby školení 
a vzdělávání

321
30 % 231

1 400
6171

Činnost 
místní 
správy

5167
Služby školení
a vzdělávání

321
70 % 231

4.

Bez vypořádání k 31. 12.
NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK
Pohledávka vůči poskytovatelům 
nejpozději ke každému rozvahovému 
dni - bod 5.3.4. a)

600 x x x 388! 672

Následující účetní období

5.
Předpis závazku – přijatá faktura za 
vzdělávání v následujícím účetním 
období. Ve výši 2 000 Kč na 12 měsíců

2 000 x x x 518 321

6.

Vypořádání v následujícím roce
– NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK
Pohledávka vůči poskytovatelům 
je později než kdy byl poskytnut 
ČÚS 703 bod 5.3.5.a)

600

x

x

x 348

388!

600 x 672

7.

Převod zálohy 
Pohledávka vůči poskytovatelům je 
později než kdy byl poskytnut
ČÚS 703 bod 5.3.5.a)

1 200 x x x 472 346

8. Platba faktury v celkové výši
2 000 tis. Kč.

600 6171
00440
Podpora 

odborného 
vzdělávání 5167

Služby školení
a vzdělávání

321 231

1 400 6171 x x 231



27 Pěva Čouková

Příspěvková organizace získává podle zákona č. 218/2000 Sb. dotaci od MŠMT z  Programu podpora odborného 
vzdělávání (státní ÚZ 33004) na vzdělávání. Obec je zprostředkovatelem transferu.

Příjemce transferu Částka
v tis.Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Přijetí průtokové neinvestiční 
dotace pro zřízenou příspěvkovou 
organizaci Základní školu 
Bohuňovice

300 0000
33004

Počítačová 
gramotnost

4116
Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze 
státního rozpočtu

231 375

2. Odeslání průtokové dotace 300
3113

Základní 
školy

33004
Počítačová 
gramotnost

5336
Neinvestiční 

transfery zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

375 231

Příspěvková organizace zřízená obcí Základní škola Bohuňovice získává podle zákona č. 218/2000 Sb.
dotaci od MŠMT (organizační složka státu) z Programu podpora obnova venkova (státní ÚZ 17027) na rekonstrukci oken.
Obec je zprostředkovatelem transferu.

Příjemce transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Přijetí průtokové investiční dotace 
pro zřízenou příspěvkovou 
organizaci Základní školu 
Bohuňovice

800 0000
17027

Podpora obnovy
a rozvoje venkova

4216
Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 
státního rozpočtu

231 375

2. Odeslání průtokové dotace 800
3113

Základní 
školy

17027
Podpora obnovy

a rozvoje venkova

6356
Jiné investiční 

transfery zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

375 231

PRŮTOKOVÝ TRANSFER PROVOZNÍ

PRŮTOKOVÝ TRANSFER INVESTIČNÍ

Průtokový transfer provozní – 2018 ČÚS 703-005 OBCE
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Poskytovatel transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.
Poskytnutí příspěvku na provoz zřízené 
příspěvkové organizaci Základní škole 
Bohuňovice obcí Bohuňovice

300 x x x 572 349

2. Odeslání provozního příspěvku 300
3113

Základní 
školy

x

5331
Neinvestiční 

příspěvky
zřízeným 

příspěvkovým 
organizacím

349 231

3. 

Příspěvková organizace příspěvek 
nespotřebuje – informace podle PO, 
schválení rada obce, spotřeba bude 
v následujícím roce
VĚCNÁ A ČASOVÁ SOUVISLOST

30 x x x 381 572

Příspěvek – provozní účelový na výměnu oken budovy základní školy s vyúčtováním k 31. 12. 201x výměna oken.
Budova je v majetku obce a je svěřena příspěvkové organizaci.

Poskytovatel transferu Částka
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Poskytnutí zálohy ve výši 100 % 
zřízené příspěvkové organizaci 
Základní škole Bohuňovice obcí 
Bohuňovice

900
3113

Základní 
školy

x

5331
Neinvestiční 

příspěvky
zřízeným 

příspěvkovým 
organizacím

373 231

2. Vyúčtování neinvestičního transferu 
k 31. 12. 20x 840 x x x 572 349

3. Započtení zálohy 840 x x x 349 373

KZ Konečný zůstatek k 31. 12. 60 x x x 373 x

4. 

Vratka v následujícím účetním období 
příspěvkovou organizací
Poznámka – Pokud by peníze byly 
vráceny v běžném roce, byl by § a 
položka stejná jako při poskytnutí 
peněz (kompenzace)

60
6402

Finanční 
vypořádání 

minulých let

x
2229

Ostatní přijaté 
vratky transferů

231 373

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI OBCÍ
– PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK BEZ ÚČELU

 Dotace není investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci
 podle zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)]
 Provozní příspěvek zřízené organizaci je transfer [ČÚS 703 bod 3.1 písm. a)]

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI OBCÍ
– PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK ÚČELOVÝ

Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – provozní příspěvek bez účelu – 2018 ČÚS 703-006 OBCE



29 Pěva Čouková

§ 28 zákona č. 250/2002 Sb. malá rozpočtová pravidla

1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové 
organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, 
na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

4) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými 
z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, 
včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 

5) Příspěvková organizace dále hospodaří
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu 

státního rozpočtu na financování těchto výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny 

peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska 
a programu švýcarsko-české spolupráce.

6) Pokud se prostředky poskytnuté podle  odstavce 5  nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního 
fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto 
zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.

7) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná 
kritéria jejích potřeb.

8) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; 
zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.

9) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.

10) Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že

a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle tohoto zákona
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. prosince nekryla ze svého 

fondu odměn
f) neprovede odvod podle odstavce 6 ve lhůtě stanovené zřizovatelem.

11) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neopráv-
něně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však 
do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

12) Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základě písem-
né žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od uložení odvodu.

13) Ustanovení  odstavců 10  až  12  se nevztahují na porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytnutými 
příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, 
z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem, aby je na základě svého rozhodnutí 
poskytnul právnické nebo fyzické osobě. V takovém případě se postupuje podle § 22.

14) Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace 
jen ze závažných, objektivně působících příčin.

15) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státní-
mu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organi-
zaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.

§
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Poskytovatel investičního příspěvku Částka
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Poskytnutí investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Základní škole 
Bohuňovice obcí Bohuňovice na pořízení 
keramické pece.

300 000 x x x 401 349

2. Odeslání investičního příspěvku 300 000
3113

Základní 
školy

x

6351
Investiční transfer

zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

349 231

[3.1. písm. a) ČÚS č. 703 – Transfery].
Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, 
včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy 
zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary; za transfer se 
nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření 
limitu výdajů v případě organizačních složek státu, daně, obdobné poplatky a dávky, pokuty, penále, odvody sankčního 
charakteru a obdobné platby; za transfer se také nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené na pořízení 
dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud nebyly 
poskytnuty z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem, a také odvod těchto peněžních 
prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli.

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI OBCÍ
– INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK BEZ VYÚČTOVÁNÍ

Investiční příspěvek zřízené organizaci není transfer [ČÚS 703 bod 3.1 písm. a)]

Investiční příspěvek zřízené organizaci není transfer [ČÚS 703 bod 3.1 písm. a)]

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI OBCÍ
– INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK S VYÚČTOVÁNÍM

Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – investiční příspěvek bez vyúčtování – 2018 ČÚS 703-007 OBCE

§

Poskytovatel investičního příspěvku Částka
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ UZ POL MD Dal

1.

Poskytnutí investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Základní škole 
Bohuňovice obcí Bohuňovice na nákup 
konvektomatu s vyúčtováním

900 000 3113
Základní školy x

6351
Investiční transfer

zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

314
373

231

2. Vyúčtování investičního příspěvku
k 31. 12. 20x 840 000 x x x 401 349

3. Započtení zálohy 840 000 x x x 349 373

KZ Konečný zůstatek k 31. 12. 60 000 x x x 373 x

4. 

Vratka v následujícím účetním období 
příspěvkovou organizací
Poznámka – Pokud by peníze byly vráceny 
v běžném roce, byl by § a položka stejná 
jako při poskytnutí peněz (kompenzace)

60 000
6402

Finanční 
vypořádání 

minulých let

x
2229

Ostatní přijaté 
vratky transferů

231 314
373

Schvaluje zřizovatel – rada, případně starosta, kde rada není (neuvedeno v § 84 odst. 2 ani v § 85 zákona o obcích).
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§ 27 odst. 6-8 zákona č. 250/2002 Sb. – malá rozpočtová pravidla

(6) Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve 
kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

(7) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla 
zřízena, a to
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

(8) Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 7 písm. a), pro ni trva-
le nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková 
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených. 

Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – investiční příspěvek bez vyúčtování – 2018 ČÚS 703-007 OBCE

§




