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Milé kolegyně a vážení kolegové,

držíte v ruce druhé vydání dvojknihy Průvodce českými účetními standardy pro obce, DSO 
a příspěvkové organizace – teorii a příklady. Teorie je společná. Příklady jsou vytvořeny 
především pro obce a DSO, i když tam naleznete i nějaké příklady pro příspěvkové organizace. 
Rozpočtová skladba je samozřejmostí. E-book je také samozřejmostí.

Mám radost, že se část Účetního Portálu pro veřejný sektor zdárně rozvíjí. Máme nově 
redakční radu pro veřejný sektor se vzácnými členy, například kolegyní Simonou Pacákovou 
a dalšími. Je to naprostá novinka, získali jsme také nové autory a moc si toho vážíme. 
Věříme, že novou energii budete z našich článků cítit.

V roce 2019 navíc bude 2. ročník Specialisty pro veřejnou správu – 10 seminářů akreditovaných 
MV ČR pro obce a příspěvkové organizace pod mým vedením. Těším se, že si to společně 
užijeme a posuneme se společně do vyšší úrovně...

Reference o naší práci naleznete na obálce vyřešených příkladů. Jsou to slova daňové 
poradkyně, nové paní starostky i dlouhodobé uživatelky Účetního Portálu, a to je více než 
jakákoliv naše vlastní slova. Děkujeme.

Knihy jsou napsány pro všechny účetní na obci, které chtějí zdokonalit svoji práci, a také 
pro všechny daňové a účetní kanceláře, které se o obce a příspěvkové organizace starají 
nebo starat budou. 

Přeji nové dvojknize hodně zdaru a těším se na Vaše připomínky.

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu
www.pevacoukova.cz

Náš sen, který žijeme, je jasný:
„Účetní portál na každé obci 
a v každé příspěvkové organizaci.“
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ČÚS 703
Transfery – obce A PO

3.1 Dotace – užší pojem než transfer
3.1.1 Co je to dotace
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla)
Dotací se rozumí peněžní prostředky 
a) státního rozpočtu, 
b) státních finančních aktiv nebo 
c) Národního fondu 
poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. 
(§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.)

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla)
Pro účely tohoto zákona se rozumí dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

 ● územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, 
 ● svazku obcí nebo 
 ● Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou 

příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, a to jak 
 ● provozního (§ 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.), tak i
 ●  investičního (§ 31 odst. 1 písm. b). 

(§ 10a zákona č. 250/2000 Sb.)

Dotace = peněžní prostředky + stanovený účel + z veřejných rozpočtů
Dotace ≠  investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci podle  

zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)]

3.1.2 Od koho máme dotaci a proč to potřebujeme rozlišit
Pro správné vykázání ve výkazu rozvaha je nezbytné jak pohledávky, tak závazky rozdělit podle 
poskytovatele dotace. Je nutno rozlišit, zda se jedná o ústřední vládní instituci, místní vládní instituci 
nebo transfery od jiné fyzické a právnické osoby.
Výtah ze směrné účetní osnovy – přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.:
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (od jiných osob z titulu transferů)
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (zákon č. 218/2000 Sb.)
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (zákon č. 250/2000 Sb.)

345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (od jiných osob z titulu transferů)
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (zákon č. 218/2000 Sb.)
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím zákon č. 250/2000 Sb.)

Jak poznáme, zda jsou peníze od ústřední vládní instituce a jak, že od místní vládní instituce?
Klíčem je skutečnost, podle kterého zákona o rozpočtových pravidlech je dotace poskytnuta.  
Zda podle tzv. malých rozpočtových pravidel nebo velkých rozpočtových pravidel.

3
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3.1.3 Druhy dotací

3.1.3.1 Programové
Programem pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „program“) se 
rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem 
v programu. 
(§ 10a odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.)

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým 
je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se 
zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2)  Program obsahuje alespoň
a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
b) důvody podpory stanoveného účelu,
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu,
d)  maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria 

pro stanovení výše dotace,
e) okruh způsobilých žadatelů,
f) lhůtu pro podání žádosti,
g) kritéria pro hodnocení žádosti,
h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,
j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

(§ 10c zákona č. 250/2000 Sb.)

3.1.3.2 Individuální
 Všechny ostatní dotace jsou individuální.

NA NĚCO  →   DOTACE  (z veřejných rozpočtů + peníze + účel)
ZA NĚCO →   DAR  (z veřejných rozpočtů + peníze + bez účelu)

3.1.4  Dotace se poskytují jen na žádost a musí být vypořádány
3.1.4.1   Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,  

tzv. VELKÁ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

Žádost → Rozhodnutí → Zveřejnění vždy
→ Vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání

Žádost je nezbytná
(3)  Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nelze podat ústně do protokolu. 

Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje
a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),
b) požadovanou část
c)  účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen „žadatel 

o dotaci“) žádané prostředky použít
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a 
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4.3 Peněžní fondy u obcí
4.3.1 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Fondy v obci zřizuje zastupitelstvo, a to jako trvalé nebo dočasné, vždy peněžní.
(§ 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.)

4.3.2 Zákon č. 250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová pravidla 
§ 4 Tvorba fondů 
(7) Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití 

v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžních fondů (§ 5).

§ 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.

§ 17 Závěrečný účet
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 

rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně 
tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit 
finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo 
založených právnických osob.

4.3.3 ČÚS 704 - Fondy účetní jednotky
8. Ostatní fondy
Účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanoví povinnost či možnost tvořit a používat 
i jiné fondy, než vyjmenované v bodech 4. až 7., použijí pro účtování o tvorbě a použití (čerpání) 
těchto fondů přiměřeně postupy účtování uvedené v příslušných bodech 4. až 7.

4.3.4 Účtování fondů u obcí a příspěvkových organizací
Příspěvková organizace – direktivní

Účet Fond Účtování – tvorba Účtování – použití Bankovní účet

411 Fond odměn
Tvořeno ze zlepšeného HV 431 MD – 411 DAL

411 MD – 648 DAL
se současným 

účtováním nákladů
241/A

412
Fond kulturních a sociálních 
potřeb
Tvořeno účtováním do nákladů

527 MD – 412 
DAL 412 MD – 321, 261DAL 243

413
Rezervní fond tvořený ze 
zlepšeného výsledku hospodaření
Tvořeno ze zlepšeného HV

431 MD – 413 
DAL

413 MD – 341 DAL
zhoršený HV 241/A

414 Rezervní fond z ostatních titulů
Tvořeno transfery peněz – dary

241 MD – 414 
DAL

414 MD – 648 DAL se 
současným účtováním 

nákladů
241/A

416

Fond reprodukce majetku,  
fond investic
Tvořeno z účtu 401 – fikcí 
vyčlenění peněz na účet 416, 
které tam budou odpisy vraceny 
po dobu odpisování TAM A ZPĚT!
Nedoporučuji aplikovat u jiného 
fondu.

Od ostatních 
mimo zřizovatele
401MD – 416 DAL
při současném 
získání peněz

241MD – 403 DAL
od zřizovatele

241MD – 416 DAL

Tvořeno z účtu 401 – 
fikcí vyčlenění peněz 
na účet 416, které tam 
budou odpisy vraceny 

po dobu odpisování 
TAM A ZPĚT!

Nedoporučuji aplikovat 
u jiného fondu.

241/A
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Obec – účet 419 – tvorba – nutno upravit ve vnitřním předpise  
(přiměřeně jako je u příspěvkových organizací)

Účet Fond Účtování – tvorba Účtování – použití Bankovní účet

419 Fond odměn 431 MD – 419 DAL
419 MD – 648 DAL  

se současným 
účtováním nákladů

236

419 Sociální fond (obdoba FKSP) 527 MD – 419 DAL
419 MD – 321, 261 DAL 
52xMD – 321, 261 DAL 

(lze netvořit fond)
236

419 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
výsledku hospodaření nedoporučuji 412 MD – 321, 261DAL x

419 Rezervní fond z ostatních titulů nedoporučuji 413 MD – 341 DAL  
zhoršený HV x

419 Fond reprodukce majetku, fond 
investic nedoporučuji

414 MD – 648 DAL  
se současným účtováním 

nákladů
x

419 Další fondy
431 MD – 419 DAL 
527 MD – 419 DAL 

(lze)

Lze účtovat také  
do nákladů 236

Nedoporučuji u obce účtovat tvorbu fondu proti účtu jmění účetní jednotky 401. 
To považuji za nepochopení podstaty tohoto účtu (401 – Jmění účetní jednotky)!
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ČÚS 705
Rezervy – obce a PO

5.1 Úloha rezerv v účetnictví 
Rezervy jsou jedním z velmi důležitých nástrojů k dosažení věrného obrazu účetní závěrky, tak jak 
požaduje § 7 odst. 1 ZÚ. Dalšími nástroji k dosažení věrného obrazu jsou odpisy a opravné položky. 
(§ 26 odst. 3 ZÚ)

5.1.1 Co je to věrný obraz účetní závěrky? 
Zobrazení v účetní závěrce je věrné, jestliže obsah jejich položek odpovídá skutečnému stavu. Přitom 
zobrazení musí být v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo 
na základě zákona o účetnictví (§ 7 odst. 2 ZÚ).

Vykazování položek v účetní závěrce by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost i podstatu 
uskutečněné transakce i ujednání. 

5.1.2 Ke kterému dni vše v účetní závěrce zobrazujeme?
Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového 
dne, to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo 
k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (§ 19 odst. 2 ZÚ).
Účetní jednotky jsou povinny při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnovat jen zisky, které 
byly dosaženy a brát v úvahu všechny rizika, která je možné předpokládat, všechny možné ztráty, 
které jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (§ 25 odst. 3 ZÚ).

5.1.3 Co z toho vyplývá?
Vyplývá z toho, že vše věrně, srozumitelně a poctivě zaúčtujeme k rozvahovému dni např. 31. 12. 2018 
(§ 19 odst. 2 ZÚ) a do okamžiku sestavení účetní závěrky, např. 20. 2. 2018, vše „upravujeme“ 
zaúčtováním případné změny nebo korekce původního účtování novými zjištěními mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky - tzv. následné události (§ 25 odst. 3 ZÚ). Nemyslíme 
tím však zcela nové události, které nastaly po rozvahovém dni. To platí nejen pro rezervy, ale také 
pro opravné položky a veškeré další účetní případy. 
V zákoně o účetnictví je uvedeno, že v účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému 
dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto 
událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky (§ 19 odst. 5 ZÚ).
Naopak se do zákona o účetnictví jednoznačně uvedlo, co nepatří do rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
jako součásti účetní závěrky. V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické 
dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce (§ 19 odst. 6 ZÚ). 

5.2  Grafické znázornění případů v účetní závěrce  
ke konci roku

Účetní jednotka upřesňuje vše, 
co bylo jisté k rozvahovému 

dni – zaúčtováním  
k rozvahovému dni.

§ 25/3 ZÚ

Nezpochybnitelný nárok 
k účtování pohledávky, závazku, 

nákladů, výnosů a dalších 
účetních případů

§ 19/2 ZÚ

Případ nového účetního 
období – informace 

nebyla k rozvahovému 
dni známa.

Pokud je zjištěna nová skutečnost 
v běžném účetním období, která 

se váže k minulému období, nelze 
o ní účtovat do minulého období, 
jsou–li významné, budou uvedeny 

v příloze.
§ 19/6 ZÚ

ROZVAHOVÝ DEN UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH 
KNIH

5



67ing. Pěva Čouková

ČÚS 705   Rezervy – obce a PO

5.3 Závěr pro rezervy
Rezervy umožňují zachytit v účetnictví běžného roku vše, co není možné zachytit jako závazek. 
Není jisté, že závazek vznikne, ale je to vysoce pravděpodobné. Závazek obvykle vznikne v budoucnu, 
ale se vztahem k účetnímu období běžného účetního období. Rezervy účtujeme v rozvaze v pasivech 
a jsou vykazovány v rozvaze v pasivech v cizích zdrojích (D.) na samostatném řádku I.1.

Možné rozdělení jistoty závazku

I. 100 % (popřípadě 99 %) – vysoká jistota
Účtujeme závazek, a to formou závazkových účtů, protože známe všechny tři potřebné 
tituly pro zaúčtování, tj. 
1. účel 
2. období  
3. částku
Pokud neznáme přesně částku, ale známe účel a období, účtujeme přes dohadný účet 
pasivní a částku co nejlépe odhadneme.

II. 50 % - 98 % - vysoká pravděpodobnost
Účtujeme rezervu.

III. 1 % - 49 % - nízká pravděpodobnost
Účtujeme podmíněný nebo nejistý závazek na podrozvahové účty.
Je vhodné si uvědomit, že strana aktiv nezná titul podobný rezervám. Tam máme buď 
vysokou jistotu a pak účtujeme o pohledávce, nebo vysokou jistotu nemáme a pak 
účtujeme o podmíněné nejisté pohledávce v podrozvaze.

Možné rozdělení jistoty pohledávky

I. 100 % (popřípadě 99 %) – vysoká jistota
Účtujeme pohledávku, a to formou pohledávkových účtů, když známe všechny tři 
potřebné tituly pro zaúčtování, tj. 
1. účel, 
2. období i 
3. částku. 
Pokud neznáme přesně částku, ale známe účel a období, účtujeme přes dohadný účet 
aktivní a částku co nejlépe odhadneme.

II. 1 % - 98 % - není vysoká  pravděpodobnost
Účtujeme podmíněnou nebo nejistou pohledávku na podrozvahové účty.

5.4 Kdo stanovuje metodiku tvorby a použití rezerv?
U vybraných účetních jednotek (§ 1 odst. 3 ZÚ) je stanovena jednotná metodika pro všechny účetní 
jednotky a účetní jednotky si ji obvykle nestanovují individuálně, jako to známe např. u podnikatelů. 
Metodika je stanovena vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví v rámci zmocnění uvedeného v § 37b ZÚ, s výjimkou zdravotních pojišťoven. Řídí se jimi 
tedy územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady soudržnosti, příspěvkové 
organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel a organizační složky státu (§ 2 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb.).
Tvorbu a použití rezerv stanovuje vyhláška č. 410/2009 Sb., a to v § 1 písm. g). Samozřejmě je potřeba 
mít na paměti ustanovení zákona o účetnictví. 
Tvorba rezerv je však zcela svěřena do kompetence účetních jednotek. V ČÚS 705 – Rezervy ani ve 
vyhlášce není jednotná regulace, jako známe u obcí z jiných oblastí, např. u opravnch položek. 
O to pečlivěji je nezbytné se problematice rezerv ve vnitřním předpise věnovat.
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ČÚS 706
Opravné položky a vyřazení 
pohledávek – obce a PO

6.1 Úloha opravných položek v účetnictví
Opravné položky jsou jedním z velmi důležitých nástrojů k dosažení věrného obrazu účetní závěrky, 
tak jak požaduje § 7 odst. 1 ZÚ.  Dalšími nástroji k dosažení věrného obrazu jsou odpisy a rezervy 
(§ 26 odst. 3 ZÚ).

6.1.1 Co je to věrný obraz účetní závěrky? 
Zobrazení v účetní závěrce je věrné, jestliže obsah jejich položek odpovídá skutečnému stavu. Přitom 
zobrazení musí být v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo 
na základě zákona o účetnictví (§ 7 odst. 2 ZÚ).

Vykazování položek v účetní závěrce by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost i podstatu 
uskutečněné transakce i ujednání. 

6.1.2 Ke kterému dni vše v účetní závěrce zobrazujeme?
Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového 
dne, to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo 
k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (§ 19 odst. 2 ZÚ).
Účetní jednotky jsou povinny při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnovat jen zisky, které 
byly dosaženy a brát v úvahu všechny rizika, která je možné předpokládat, všechny možné ztráty, 
které jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (§ 25 odst. 3 ZÚ).

6.1.3 Co z toho vyplývá?
Vyplývá z toho, že vše věrně, srozumitelně a poctivě zaúčtujeme k rozvahovému dni, např. 31. 12. 2018 
(§ 19 odst. 2 ZÚ) a do okamžiku sestavení účetní závěrky, např. 20. 2. 2018 vše „upravujeme“ 
zaúčtováním případné změny nebo korekce původního účtování novými zjištěními mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky - tzv. následné události (§ 25 odst. 3  ZÚ). Nemyslíme 
tím však zcela nové události, které nastaly po rozvahovém dni. To platí nejen pro rezervy, ale také 
pro opravné položky a veškeré další účetní případy. 
Tato skutečnost je ještě více zdůrazněna od 1. 1. 2016 v zákoně o účetnictví. Je zde uvedeno, že 
v účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které 
nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce 
známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (§ 19 odst. 5 ZÚ).
Naopak se do zákona o účetnictví jednoznačně uvedlo, co nepatří do rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
jako součásti účetní závěrky. V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické 
dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce (§ 19 odst. 6 ZÚ).

6
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6.1.4 Grafické znázornění zobrazení v účetní závěrce

6.1.5 Závěr např. pro opravné položky k pohledávce
Pokud opravné položky k pohledávce nejsou zaúčtovány a je pravděpodobné, že jmenovitá hodnota 
nebude v budoucnu inkasována, je zkreslená především hodnota vlastního kapitálu účetní jednotky. 
Vlastní kapitál představuje „bohatství“, které musí být reálné. Můžeme si představit, že kdybychom 
veškerý majetek účetní jednotky prodali a zaplatili její dluhy, to je ta hodnota, co nám zůstane. Jsou 
to vlastní zdroje krytí aktiv.
Z tohoto pohledu, pokud například pohledávka má hodnotu 100 tis. Kč a my víme, že je dlouhodobě 
po splatnosti a nebude v této výši inkasována, nemůžeme ji ponechat v hodnotě 100 tis. Kč. Tyto 
peníze bychom za ni pravděpodobně nikde nezískali. A o tom to je. Je nezbytné vytvořit opravnou 
položku, snížit její hodnotu a zaúčtováním do nákladů je snížen i vlastní kapitál.

6.2 Opravné položky

6.2.1  Kdo stanovuje metodiku tvorby a použití opravných 
položek?

U vybraných účetních jednotek (§ 1 odst. 3 ZÚ) je stanovena jednotná metodika pro všechny účetní 
jednotky a účetní jednotky si ji nestanovují individuálně jako to známe např. u podnikatelů. Metodika 
je stanovena vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 
v rámci zmocnění uvedeného v § 37b ZÚ, s výjimkou zdravotních pojišťoven. Řídí se jimi tedy územní 
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady soudržnosti, příspěvkové organizace, 
státní fondy podle rozpočtových pravidel a organizační složky státu (§ 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).
Tvorbu a použití opravných položek stanovuje vyhláška č. 410/2009 Sb., a to v § 1 písm. g). Samozřejmě 
je potřeba mít na paměti zmíněná ustanovení zákona o účetnictví.

Opravné položky nelze kompenzovat s odpisy (ČÚS 706 bod 3.8).

Účetní jednotka upřesňuje,  
co bylo jisté k rozvahovému 

dni – zaúčtováním  
k rozvahovému dni.

§ 25/3 ZÚ

Nezpochybnitelný nárok 
k účtování pohledávky, závazku, 

nákladů, výnosů a dalších 
účetních případů

§ 19/2 ZÚ

Případ nového účetního 
období – informace 

nebyla k rozvahovému 
dni známa.

Pokud je zjištěna nová skutečnost 
v běžném účetním období, která 

se váže k minulému období, nelze 
o ní účtovat do minulého období, 
jsou-li významné, budou uvedeny 

v příloze.
§ 19/6 ZÚ

ROZVAHOVÝ DEN UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH 
KNIH



80 ing. Pěva Čouková

ČÚS 707   Zásoby – obce a PO

ČÚS 707
Zásoby – obce a PO

7.1 Zásoby v rozvaze
AKTIVA CELKEM

Označení Účet
Korekce – 
opravné 
položky

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu (způsob A) Materiál 111 x

2. Materiál na skladě Materiál 112 181

3. Materiál na cestě Materiál 119 ?

4. Nedokončená výroba Výroba 121 182

5. Polotovary vlastní výroby Výroba 122 183

6. Výrobky Výroba 123 183

7. Pořízení zboží (způsob A) Zboží 131 x

8. Zboží na skladě Zboží 132 185

9. Zboží na cestě Zboží 138 ?

10. Ostatní zásoby Speciální skupina 139 186

7.2 Rozdělení zásob
Oceňování zásob ostatně jako veškerého majetku účetní jednotky určuje § 25 zákona o účetnictví – 
zákon č. 563/1991 Sb.
Obecně lze oběžná aktiva – zásoby rozdělit na dvě skupiny.
Na skupinu, kterou pořídíme nákupem a na skupinu, kterou pořídíme vlastní výrobou, vlastní 
činností.
Prvním klíčem správného účtování je tedy důležité oddělit, co je vlastní výroba a je ještě nákup 
zboží nebo materiálu.
Druhým klíčem správného účtování je správně oddělit, zda se jedná o zboží nebo materiál.
Skupinu pořízení nákupem lze dále členit na pořízení zboží nebo materiálu.

Viz též A - Grafické přílohy - PŘEHLEDY - Příloha č. 4 - Věci a jejich dělení podle občanského 
zákoníku 2019. 

7.2.1 Zboží
Definici zboží v účetních předpisech nenajdeme, obvykle je za zboží považováno to, co je prodáváno 
v nezměněném stavu. 
Obecně na pomoc Vám doporučuji VYSVĚTLIVKY (CZ-NACE), které se váží ke Klasifikaci ekonomických 
činností, která je vydána ČSÚ. 
Používám VYSVĚTLIVKY ke klasifikaci zejména pro první klíč. 
Mám-li jakoukoliv činnost, jakoukoliv výrobu, měla bych ji najít v klasifikaci. 
Samozřejmě, pokud vykazuje znaky podnikání, měla bych na tuto činnost mít živnostenský list. Tím 
se přesouváme k hospodářské činnosti ve výkazu zisku a ztráty. 

Doporučení:
Definování činností, co obec či kterákoliv účetní jednotka dělá, považuji naprosto stěžejní 
pro účtování, vazbu výnosů na DPH, správné vykazování v účetní závěrce a konečně i pro 
problematiku DPH.

7



81ing. Pěva Čouková

ČÚS 707   Zásoby – obce a PO

V části G VYSVĚTLIVEK je definován maloobchod a velkoobchod a tedy to, co je pro nás prodejem 
zboží. 

Citace:

„Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) 
jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod 
a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží.
Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování 
a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví 
nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování 
(i mražením nebo chlazením).“ 

Za důležité považuji to, že je zde zahrnováno i přebalování zboží, což se ukázalo významné při 
zavádění etap elektronické evidence tržeb, kdy bylo důležité vědět, zda se jedná o nákup a prodej 
nebo o výrobu. Jakékoliv přebalování tedy výrobou není, ale stále se jedná o prodej zboží.

Zde bychom se mohli dostat i s tím, že nakoupíte velké trámy dřeva k prodeji občanům a jen je 
nařežete. Budeme řešit, zda je to již výroba nebo stále prodej zboží. Zůstáváme podle výše řečeného 
ve zboží a náklady na řezání budou aktivací zboží.

Pokud máte prodej a nákup zboží, což si dokážu představit, například máte-li kantýnu, obchod.

Nebo nákup a prodej popelnic, nebo nakupujete dřevo a prodáváte je, nebo nakupujete pohlednice 
a brožury, které prodáváte občanům (pozor na EET a přímé a nepřímé zastoupení!).

Zboží

Ř. rozvahy § 20 odst. 3 vyhl. č. 410/2009 Sb. Členění Účty – způsob účtování

B.1.7 f) Pořízení zboží obsahuje částky pořízeného 
zboží do okamžiku převodu na sklad Zboží

A 131 ->132-> 504

B 504

B.I.8. g)
Zboží obsahuje nemovité a movité věci 
nabyté za účelem prodeje včetně pozemků 
a staveb (§ 14 vyhl. č. 410/2009 Sb.)

Zboží
A 131 ->132-> 504

B 504

7.2.2 Materiál
Pokud nakupujeme materiál, opět zde máme několik kategorií.

1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (JDDHM)
Zde bude Jiný drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč (pokud jste nezměnili hranici níže) do doby, 
než bude vydán do používání. Jsou to vše věci, které mají dobu použitelnosti delší jak jeden rok  
(§ 49 písm. b) vyhl. č. 410/2009 Sb.).

2. Spotřební materiál
Zde budou veškeré provozní zásoby materiálu, které evidujete přes sklad a neurčili jste si je jako 
zásoby, které účtujete přímo do spotřeby [ČÚS 707 bod 3.6 písm. b)]. POZOR však na skutečnou 
spotřebu ke konci roku – MOŽNÁ VÝJIMKA, která musí být ve vnitřním předpise.

3. Výroba
Zde mohou být zásoby, které budete zapracovávat do výrobků, např. nějaké nátěry dřeva při jeho 
těžbě nebo do výroby výrobků, které se vyrábějí v centrech pro důchodce a dále se prodávají (není 
spolek ani jiná samostatná účetní jednotka).

4. Spotřební věci
Hmotný majetek (hmotné věci), které mají použitelnost rok a kratší.

Materiál nesmíme zaměňovat se zbožím!
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ČÚS 710 
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý 
hmotný majetek - obce a PO

10.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Položka „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční 
limity. 
Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný 
pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů 
a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. (§ 11 odst. 1 vyhl. 410/2009 Sb.)

AKTIVA CELKEM
Podmínka 

ocenění
Použitelnost 
déle než rok ÚčetA. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 000 Kč

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ANO ANO 012

2. Software ANO ANO 013

3. Ocenitelná práva ANO ANO 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity1) Bez ohledu Bez ohledu 015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
7 000 Kč včetně2) – 60 000 Kč včetně

ANO ANO 018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Bez ohledu ANO 019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ANO ANO 041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ANO ANO 051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ANO ANO 035

1) Pro preferenční limity u prvního držitele není nutné ocenění reprodukční pořizovací cenou, pokud jsou náklady na její 
získání významné [§ 11 odst 3 písm. d)].

2) Lze snížit (§ 11 odst. 6 písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb.).

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:
 ● znalecké posudky, 
 ● průzkumy trhu, 
 ● plány rozvoje, 
 ● návrhy propagačních a reklamních akcí, 
 ● certifikace systému jakosti a 
 ● software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. 

Dále může účetní jednotka rozhodnout, že o technických auditech a energetických auditech, lesních 
hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech neúčtuje jako o dlouhodobém 
nehmotném majetku. 
(§ 11 odst. 8 vyhl. 410/2009 Sb.)

Za DNM se považuje územní plán obce. Více viz odpověď MF ČR na otázku „Účtuje vybraná účetní 
jednotka o pořízení územního plánu, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, prostřednictvím 
syntetického účtu 518 – Ostatní služby, nebo syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek?“. Odpověď neleznete zde na www.ucetni-portal.cz  Informace GFŘ a ministerstev. 

10
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10.2  Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
AKTIVA CELKEM

Podmínka 
ocenění

Použitelnost 
déle než rok ÚčetA. Stálá aktiva

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek

A.II.1. Pozemky Bez ohledu Bez ohledu 031

A.II.2.
Kulturní předměty včetně technického zhodnocení
- umělecká díla
- kulturní památky...

Bez ohledu Bez ohledu 032

A.II.3. Stavby včetně technického zhodnocení Bez ohledu Bez ohledu 021

A.II.4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory  
hmotných movitých věcí > 40 000 Kč
včetně technického zhodnocení

ANO ANO 022

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 
včetně technického zhodnocení Bez ohledu Bez ohledu 025

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
(3 000 Kč včetně1) – 40 000 Kč včetně) 
Vždy (od 1 Kč):

- majetek po leasingu < 40 000 Kč (od 1 Kč)
- předměty z drahých kovů
- věcná břemena < 40 000 Kč (od 1 Kč)

ANO ANO 028

A.II.7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
-  dospělá zvířata bez ohledu na cenu s výjimkou 

zvířat v ZOO, služebních psů a služebních koní  
(zde s ohledem na cenu)

Bez ohledu Bez ohledu

029

-  ložiska nevyhrazeného nerostu 
(§ 66 odst. 2 vyhl. č. 410/2009 Sb.) Bez ohledu Bez ohledu

-  technické zhodnocení dlouhodobého majetku 
nevykazovaného v položkách

-  A.II.2 Kulturní předměty (§ 55 odst. 7 vyhl.) až  
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů

-  Zahrnujeme technické zhodnocení > 40 000 Kč 
drobného dlouhodobého hmotného majetku. 
Poznámka: Nelíbí se mi, ale budiž.

ANO Bez ohledu

-  věcná břemena k pozemku a stavbě, nejsou-li 
vykazována v položce

- A.II.3 Stavby
- B.I. Zásoby
- A.II.6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

ANO Bez ohledu

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek x x 042

A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek x x 052

A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji x x 036

1) lze snížit (§ 14 odst. 6 písm. vyhl. č. 410/2009 Sb.)

Položka „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ obsahuje 
samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným 
technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění 
samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty 
z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. 
(§ 14 odst. 4 vyhl. č. 410/2009 Sb.)
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VZOR – Plán inventur, pravomoci  
a činnosti členů inventarizačních komisí,  

organizační pokyny k inventarizacím pro rok 20xx
Obec Horní Dolní

Ulice č ............ PSČ ............ Obec ............

IČ: ............       

ČLÁNEK I. 
Rozvahový den

31. 12. 20xx

ČLÁNEK II. 
Inventarizační komise – jmenovaní členové

Hlavní inventarizační komise 
Předseda inventarizační komise - jméno, příjmení 
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení 
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení 

Inventarizační komise č. 1
Předseda inventarizační komise - jméno, příjmení  
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení

Inventarizační komise č. 2
Předseda inventarizační komise - jméno, příjmení  
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení
Člen inventarizační komise – jméno, příjmení

ČLÁNEK III. 
Součinnost

Hlavní inventarizační komise zabezpečuje součinnost mezi inventarizačními komisemi, 
zabezpečuje požadavky § 3 odst. 1 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku (závěr 
dokumentu). Dále řídí a kontroluje činnost inventarizačních komisí a sestavuje inventarizační 
zápis (lze zajistit i jiným způsobem).

ČLÁNEK V. 
Majetek a závazky podléhající inventuře, předpokládané datum inventur

1. Dlouhodobý nehmotný majetek – fyzická inventura (dokladová inventura)

Řádek 
číslo Umístění Inventarizační 

komise
Předpokládaný termín

Zahájení Ukončení
1. Sotware Gordic č. 1 20. 12. 20xx 20. 12. 20xx
2. Xxx č. 1 20. 12. 20xx 20. 12. 20xx
3.
4.

2. Dlouhodobý hmotný majetek – fyzická inventura

Řádek 
číslo Umístění Inventarizační 

komise
Předpokládaný termín

Zahájení Ukončení
1. Knihovna č. 2 20. 12. 20xx 22. 12. 20xx
2. Budova obecního úřadu č. 2 20. 12. 20xx 22. 12. 20xx
3. Budova kulturního domu č. 2 20. 12. 20xx 22. 12. 20xx
4. Budova kina č. 2 20. 12. 20xx 22. 12. 20xx

K fyzické inventarizaci je požadován výpis z katastru nemovitostí.

Příloha č. 6
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3. Dlouhodobý finanční majetek – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Účty 06x č. 1 31. 12. 20xx
2. Xxx č. 1 31. 12. 20xx

4. Zásoby – fyzická inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Účty 06x č. 2 31. 12. 20xx
2. Xxx č. 2 31. 12. 20xx

5. Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé - dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Účty třídy 3 č. 3 31. 12. 20xx
2. Účty třídy 4 č. 3 31. 12. 20xx

6. Krátkodobý finanční majetek kromě pokladny a cenin – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Třída 2 č. 1 31. 12. 20xx
2. Bankovní účty č. 1 31. 12. 20xx

7. Krátkodobý finanční majetek – pokladna a ceniny – fyzická inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Pokladna č. 3 31. 12. 20xx
2. Ceniny č. 3 31. 12. 20xx

8. Dlouhodobé závazky – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Třída 4 č. 1 31. 12. 20xx

9. Krátkodobé závazky – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Třída 3 č. 1 31. 12. 20xx

10. Účty jmění – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Třída 4 č. 1 31. 12. 20xx

11. Rezervy – dokladová inventura
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Účet 441 č. 1 31. 12. 20xx

12. Podrozvahová evidence
Řádek číslo Umístění Inventarizační komise Termín

1. Třída 9 č. 1 31. 12. 20xx

ČLÁNEK VI. 
Pravomoci a požadavky na činnost členů inventarizační komise, nezbytné znalosti členů

 ● Obecné pravomoci a požadavky
Členové inventarizační komise mají právo vstupu do všech objektů účetní jednotky – obce, na něž se 
inventura vztahuje. Mohou nahlédnout do všech uzamčených prostor a nic jim nesmí být utajeno.
Mají právo požadovat vysvětlení k příslušnému majetku, klást otázky ostatním zaměstnancům obce 
týkající se předmětu inventury.
Podklad k fyzické inventuře budoucího inventarizačního soupisu (obvykle přímo z účetního software) 
připraví hlavní účetní v počtu 1 ks den před fyzickou inventurou a předseda inventarizační komise 
si jej vyzvedne. V podkladu musí být prostor pro vypisování ks. Bezodkladně po ukončení inventury 
jsou přílohy inventurních soupisů předloženy předsedovi hlavní inventarizační komise.
K fyzickým inventurám, které se konají před rozvahovým dnem, bude doplněn dodatečný inventurní 
soupis, pokud došlo k pohybu majetku mezi inventurou a rozvahovým dnem. 
Dodatečný soupis zabezpečuje podle účetní evidence hlavní účetní.
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Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní 
jednotky – doporučení auditora 

VAZBY - PROVAZBY
Vazby je nutno hodnotit jako pomůcku k porozumění účetní závěrce, celého účetnictví i výkazu  
FIN 2-12 M. Nemusí souhlasit, ale je nezbytné nesoulad zdůvodnit.
Můžeme kombinovat hlouběji, vyhodnocovat stav pohledávky na začátku a konci účetního období. 
Zvládneme i případy s DPH, musíme znát správnou sazbu daně samozřejmě. Je to otevřená 
kniha, do které může přibývat množství kontrol. Osobně mám vazby a jejich kontrolu velmi ráda 
a pravidelně jich řadu děláme. Přinášíme některé z nich. Oblíbenou  zcela určitě mám pomůcku, 
kterou používáme u podnikatelů i klientů z oblasti veřejné správy: DPH na tržby.

1. Výkaz FIN 2-12 M (položky) porovnáváme na výkaz zisku a ztráty
1.1 Výnosy ze sdílené daně – fyzické osoby

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Rovná se účet 681 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
+/- změna stavu účtu 319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní, analytika daň z příjmů fyzické osoby

Poznámka:
Proč musíme účtovat o předpisu pohledávek z titulu sdílených daní („B.II.8. Pohledávky 
z přerozdělovaných daní“) v souladu s rozpočtovým určením daní?
Protože státu se v rámci konsolidace musí vyrovnat pohledávky ze sdílených daní a závazky ze 
sdílených daní (správce daně - „D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní“). Jedná se o daně za druhou 
polovinu prosince, která je placena začátkem ledna následujícího roku.

Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z časových důvodů 
v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního rozpočtu před uzavřením 
výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou vyčleněny a po roztřídění do příslušných 
druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového 
roku.
(§ 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní)

1.2  Výnosy ze sdílené daně právnické osoby

1121 Daň z příjmů právnických osob
 Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122 a 1123.
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
  Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [(§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém 

určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].

Rovná se účet 682 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnické osoby 
+/- změna stavu účtu 319 –  Pohledávky z přerozdělovaných daní, analytika daň z příjmů právnické 

osoby

Poznámka:
Doporučuji fikci „neplacení daně“ zaúčtovat v akruálním principu do nákladů běžného účetního 
období tj. 591/341 a ve stejný okamžik tj. do běžného účetního období zaúčtovat skutečnost, že 
závazek se nebude platit. Daň z příjmů právnických osob za obec je příjmem obce následujícího 
účetního období, tedy účtujeme 341/384 – Výnosy příštích období.

Příloha č. 11
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Ke dni, kdy je do rozpočtové skladby fiktivně zaúčtován výdaj -  platba daně (v následujícím účetním 
období) na § 6399 – Ostatní finanční operace, položka 5365 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 
let mezi krajem a obcemi a fiktivní příjem daně, tj. bez paragrafu položka 1122 - Daň z příjmů 
právnických osob za obce tj. ke dni zachycení do výkazu FIN 2-12, doporučuji účtovat o výnosu, tj. 
384/682.

Obdobně se zachycuje i dodatečně vyměřená daň z titulu vlastních nálezů 595 – Dodatečné odvody 
daně z příjmů. 

Ne! 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů zjištěné správcem daně. Tato dodatečně doměřená daň se 
skutečně platí a není příjmem obce.

Vyhláška č. 410/2009 Sb. v § 32 odst. 8 požaduje u účtu 384 - Výnosy příštích období příjem u položky 
rozvahy D.III.35. Za příjem se považuje i zápočet. Není to tedy v rozporu s tímto ustanovením.

položka 5365 – výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 
(rozpočtová skladba)

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi krajům nebo naopak výdaje 
krajů hrazené obcím z titulu finančního vypořádání minulých let (např. doplatky dotací na sociální 
dávky). Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. 
a) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen si 
částku odpovídající této dani ponechávají na svém bankovním účtu. Neexistující příjem této částky 
zařazují kraje na položku 1123 a obce na položku 1122. 

(Do 14. 2. 2016 platila „stará rozpočtová skladba“, kde se používala položka 5362. Položka 5365 je platná 
od 15. 2. 2016)

1.3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
1211  Daň z přidané hodnoty

Rovná se účet 684 – Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
+/- změna stavu účtu 319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní, analytika daň z přidané hodnoty

1.4 Daň z nemovitých věcí
1511  Daň z nemovitých věcí

Rovná se účet 686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní
+/- změna stavu účtu 319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní, analytika daň z nemovitých věcí

1.5 Odvod z loterií

1351  Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů z nemovitých věcí

Rovná se účet 688  – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
(na položce toho může být více)
+/- změna stavu účtu 319 –  Pohledávky z přerozdělovaných daní, analytika výnosy z ostatních   

sdílených daní a poplatků 

1.6 Poplatky

1.6.1 Poplatky místní

Jedná se o místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, 
zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění 
ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Obec může obecně 
závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je 
způsob placení a den platby podle daňového řádu. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí 
místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství. (§14 zákona o místních 
poplatcích).



171ing. Pěva Čouková

B - Příloha č. 12 - VZOR - Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly

VZOR -  Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly
Účtová 
třída Předmět kontroly Kontroloval Odsouhlasil

Účtová 
třída 0

1) kontrola vazeb (v samostatném xls souboru)
2) zjištění konkrétních přírůstků a konkrétních úbytků majetku
3) odsouhlasit, zda fyzicky majetek existuje (fyzická inventura)
4)  kontrola, zda jsou měsíčně – ročně účtovány odpisy (podle 

vnitřního předpisu)

Účtová 
třída 1

1) kontrola vazeb (v samostatném xls souboru)
2)  odsouhlasení zůstatků v hlavní knize na stav z dokladové 

inventarizace (případně fyzické inventarizace) jednotlivých 
položek skladu, odsouhlasit reálnost, ujasnit případné rozdíly

3)  zkontrolovat a vysvětlit zůstatky účtů zboží na cestě (139) a materiál 
na cestě (119)

4)  zkontrolovat metodiku zásob účtovaný přímo do spotřeby, zejména 
na konci účetního období; normy přirozených úbytků

Účtová 
třída 2

1)  odsouhlasit zůstatky účtové skupiny 261 – Peníze (doložit fyzickou 
kontrolou pokladny)

2)  odsouhlasit zůstatky účtů 231 – Základní běžný účet obce v bankách, 
236 – Běžné účty fondů obcí  a účet 241 - Běžný účet hospodářské 
činnosti (doložit konkrétní výpisy z bankovních účtů)

3)  prověřit zůstatek účtu 262 – Peníze na cestě; ujasnit si případný 
zůstatek

Účtová 
třída 3

1)  prověřit zůstatky účtů 311, 315  a 321 na saldokonta podle jednotlivých 
odběratelů a dodavatelů + ověřit, zda tyto závazky a pohledávky 
skutečně existují, zda se nevyskytují opačné zůstatky, haléřové 
zůstatky

2)  odsouhlasit poskytnuté a přijaté zálohy (účty 314 a 324) v návaznosti 
na případné smlouvy, zkontrolovat, zda zálohy byly zaplaceny

3)  prověřit účtování na nákladové účty v návaznosti na poskytnuté 
zálohy, doporučuji měsíční odhady, např. na energie, plyn…

4)  prověřit dlouhodobost záloh, případně rozlišit analyticky; 
nezaměnit účet 314 – Krátkodobé posktnuté zálohy 455 – Dlouhodobé 
poskytnuté např. na nájem nebo poskytnutá záloha na CCS

5) mzdy
• účet 331 – ověřit na výstupy z mezd
• účet 335 - pohledávky za zaměstnanci prověřit
• účet 336, 337 – jednotlivé analytiky ověřit na výstupy z mezd 

a zasílaných podkladů na správu sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovny

• účet 342 – ověřit na výstupy z mezd
• účet 366 – ověřit na skutečné závazky vůči společníkům ze závislé 

činnosti (výstupy z mezd)
6)  účet 343 zkontrolovat, zda zůstatek souhlasí na

• poslední daňovou povinnost, případně nadměrný odpočet 
předchozího měsíce + dodatečná daňová přiznání + neuplatněný 
nárok, který se přesouvá do následujícího období

7)  kontrola, zda časová rozlišení z minulého účetního období jsou 
rozpuštěna, a to jak aktivní, tak pasivní prověřit zůstatky účtů 
skupiny 31 a 32, zejména 311 a 321 na saldokonta podle jednotlivých 
odběratelů a dodavatelů + ověřit, zda tyto závazky a pohledávky 
skutečně existují, zda se nevyskytují opačné zůstatky, haléřové 
zůstatky

8)  zkontrolovat, zda je zaplaceno na účtu 381 - Náklady příštích období 
a 384 – Výnosy příštích období (zejména na konci roku)

Příloha č. 12
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Účtová 
třída Předmět kontroly Kontroloval Odsouhlasil

Účtová 
třída 3

9)  prověřit zůstatky účtů skupiny 31 a 32, zejména 311 a 321 
na saldokonta podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů + ověřit, 
zda tyto závazky a pohledávky skutečně existují, zda se nevyskytují 
opačné zůstatky, haléřové zůstatky

10)  odsouhlasit poskytnuté a přijaté zálohy (účty 314 a 324) 
v návaznosti na případné smlouvy, zkontrolovat, zda zálohy byly 
zaplaceny, doložit seznamy

11)  prověřit účtování na nákladové účty v návaznosti na poskytnuté 
zálohy, doporučuji měsíční odhady, např. na energie, plyn…

12)  prověřit dlouhodobost záloh, případně rozlišit analyticky; např. 
účet 314/101 – Záloha (dlouhodobá) poskytnutá na CCS

13) účet 331 – ověřit na výstupy z mezd
14)  účet 336 – jednotlivé analytiky ověřit na výstupy z mezd 

a zasílaných podkladů na správu sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovny

15) účet 342 – ověřit na výstupy z mezd
16)  účet 366 – ověřit na skutečné závazky vůči společníkům ze závislé 

činnosti (výstupy z mezd)
17)  účet 341 - zkontrolovat výši zaplacených záloh z poslední známé 

daňové povinnosti a povinnosti předchozího zálohovacího období
18)  účet 343 - zkontrolovat, zda zůstatek souhlasí na poslední 

daňovou povinnost, případně nadměrný odpočet předchozího 
měsíce + dodatečná daňová přiznání + neuplatněný nárok, který 
se přesouvá do následujícího období

20)  prověřit zůstatek účtu 345: 
21) zda již nemá být závazek vůči FÚ zaplacen (případné penále) 
22) opodstatněnost pohledávek vůči FÚ
23) správnost plateb záloh na silniční daň příslušného období
24)  účtové skupiny 35, 36 – prověřit jejich reálnost (případně doložit 

seznamy)
25)  prověřit zůstatky účtu pohledávek z transferů - účty 344, 346, 348 
26) prověřit zůstatky účtu závazků z transferů účty - 345, 347, 349 
27)  prověřit zůstatky účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 

na transfery - prověřit jejich reálnost (stejně účet dlouhodobých 
poskytnutých záloh – 471 – neměly by být?)

28)  prověřit zůstatky účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 
- prověřit jejich reálnost (stejně účet dlouhodobých poskytnutých 
záloh – 471 neměly by být?)

29)  prověřit, zda jsou správně zaúčtovány návratné výpomoci – 
bezúročné (§ 7 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb.)

30)  účtovou skupinu 38 - Účty příštích období a dohadné účty - 
rozebrat jejich opodstatněnost 

31)  obecně zkontrolovat, zda se nevyskytují na aktivních a pasivních 
účtech opačné zůstatky nebo zaokrouhlovací rozdíly

*)  doporučujeme ověřit aktuální výši daňových nedoplatků a přeplatků přes 
Daňovou informační schránku (DIS) na webovém portálu Finanční správy

Účtová 
třída 4

1)  kontrola, zda je správně proúčtováno rozdělení zisku, ztráty za minulé 
účetní období (účet 432); analyticky rozlišit tento účet na jednotlivá 
období (např. 432/15 – Ztráta za rok 2015, 432/16 – Ztráta za rok 2016)

2)  zkontrolovat, zda je správný zůstatek na účtu 408 – Jiný výsledek 
hospodaření minulých let. Zda zde nejsou zůstatky z minulých 
let, které měly být rozděleny v rámci schvalování účetní závěrky 
(kontrola zastupitelstva, které schvalovalo)

3)  prověřit dlouhodobost na účtové skupině 45 – Dlouhodobé závazky; 
doložit zůstatky účtů výpisy příslušných bankovních ústavů

4)  obecně zkontrolovat, zda se nevyskytují na aktivních a pasivních 
účtech opačné zůstatky nebo zaokrouhlovací rozdíly

5)  prověřit zůstatek účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku, správnost transferových podílů
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VZOR - Závěrečný účet – rok 2019 – obce
Cíl
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

1. Obec a spřízněné osoby
Obec Horní Dolní

a) Zřízené organizace – Příspěvková organizace Za školou
IČO / Název / Vliv na řízení a ovládání v % / Právní forma / Výsledek hospodaření / Příspěvek
-
-

b) Založené organizace – Plaveme rádi s.r.o.
IČO / Název / Vliv na řízení a ovládání v % / Právní forma / Příplatek do VK / Příspěvek
-
-

c) Členství obce v ...
IČO / Název / Vliv na řízení a ovládání v % / Právní forma / Členský příspěvek / Příspěvek
-
-

K jiným přesunům finančních prostředků bude slovní komentář ke každé účetní jednotce 
(například zápůjčka, výpůjčka).

Účetní závěrka zřízených a založených organizací je přílohou závěrečného účtu - příloha č. 1.
Seznam účetních jednotek k 31. 12. 2019 patřících do dílčího konsolidačního celku – příloha č. 2.
Ke každé účetní jednotce je slovní komentář k hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, 
včetně vzájemných vztahů.

2. Rozpočet
2.1  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové 

skladby – příloha 3

Rozumný přehled rozpočtu minimálně za daný rok lépe za 2 roky. Ukázka za jeden rok:

Rozpočet – Obec Horní Dolní 2019
2019

Saldo
Příjmy Výdaje

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 626 810,92 2 626 810,92
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 52 885,49 52 885,49
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 253 182,69 253 182,69
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 720 729,87 2 720 729,87
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 345 990,00 345 990,00
1211 Daň z přidané hodnoty 5 237 840,34 5 237 840,34
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 6 914,00 6 914,00

1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování 
komunálního  odpadu 242 883,00 242 883,00

1341 Poplatek ze psů 31 688,00 31 688,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 815,00 2 815,00
1361 Správní poplatky 12 400,00 12 400,00
1381 Daň z hazardních her 44 397,82 44 397,82

1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě 
z výherních hracích přístrojů 22 473,05 22 473,05

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 41 940,86 41 940,86

Příloha č. 14
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Rozpočet – Obec Horní Dolní 2019
2019

Saldo
Příjmy Výdaje

1511 Daň z nemovitých věcí 1 470 218,18 1 470 218,18

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 
v rámci souhrnného dotačního vztahu 312 300,00 312 300,00

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 613 097,80 613 097,80
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 35 000,00 35 000,00
2212 Silnice 170 684,20 -170 684,20
2219 Osobní záležitosti pozemních komunikací (výstavba) 258 118,00 -258 118,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová doprava) 10 381,00 -10 381,00
2292 Dopravní obslužnost (převody org. zajišť. Dopravu - pol 5193! 70 035,00 -70 035,00
2310 Pitná voda 80 700,00 -80 700,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly (ČOV) 16 715,00 2 492 797,20 -2 476 082,20
3111 Mateřské školy 16 681,00 21 045,00 -4 364,00
3113 Základní školy 2 534 339,80 -2 534 339,80
3141 Školní stravování!! Cizí firma! 24 411,75 180 195,13 -155 783,38
3311 Divadelní činnost 37 200,00 39 496,09 -2 296,09
3314 Činnosti knihovnické 41 052,25 -41 052,25
3319 Ostatní záležitosti kultury 11 803,42 -11 803,42

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 6 920,09 -6 920,09

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 10 000,00 -10 000,00
3341 Rozhlas a televize 90 780,00 353 567,00 -262 787,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 200,00 146 455,55 -143 255,55

3399 Ostatní záležitosi kultury a sdl. Prostředků (sbor pro 
občanské záležitosti) 29 728,50 -29 728,50

3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 272,00 -15 272,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 212 079,00 -212 079,00
3612 Bytové hospodářství 169 789,00 68 544,35 101 244,65
3613 Nebytové hospodářství 136 781,70 224 032,67 -87 250,97
3631 Veřejné osvětlení 265 235,73 -265 235,73
3632 Pohřebnictví 0,00 45 297,32 -45 297,32
3635 Územní plánování 36 300,00 -36 300,00
3636 Územní rozvoj 100 450,00 -100 450,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 69 820,00 152 919,00 -83 099,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 292,75 -22 292,75
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 036,00 555 885,15 -553 849,15
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 171 432,29 184 117,50 -12 685,21
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 841 940,56 -841 940,56
4349 Ost. Soc. píče a pomoc ostatním skup. Obyvatelstva 4 000,00 -4 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 28 800,00 -28 800,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 45 000,00 894 549,91 -849 549,91
6112 Zastupitelstva obcí 594 906,00 -594 906,00
6171 Činnost místní správy 97 648,60 2 676 877,28 -2 579 228,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 191,95 27 525,24 -27 333,29
6320 Služby peněžních ústavů 107 219,00 -107 219,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 719 000,00 3 719 000,00 0,00
6399 Ostatní finanční operace 0,00 394 561,00 -394 561,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 26 811,00 -26 811,00

Celkem 18 674 254,31 17 655 933,69 1 018 320,62

Konsolidace -3 719 000,00 -3 719 000,00 0,00

Celkem po konsolidaci 14 955 254,31 13 936 933,69 1 018 320,62

Slovní komentář: 
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2.2  Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období – 
kalendářní rok 2019 (v Kč)

Obec Horní Dolní
IČ: 77777777

Poř. č. 
rozp. 
opatř.

Provedeno Schváleno Zasedání 
ZO identi-

fikace
Příjmy Výdaje Financo-

váníKdy Kým Kdy Kým

1. 30.04.2019 starosta 05.06.2019 ZO  0,00 0,00 0,00
2. 05.06.2019 ZO 05.06.2019 ZO  7 000,00 7 000,00 0,00
3. 30.06.2019 starosta 07.08.2019 ZO  102 100,00 102 100,00 0,00
4. 07.08.2019 ZO 07.08.2019 ZO  0,00 0,00 0,00
5. 04.09.2019 ZO 04.09.2019 ZO  -22 200,00 -22 200,00 0,00
6. 30.09.2019 starosta 02.10.2019 ZO  0,00 0,00 0,00

         
         
         
Celkem upraveno o 86 900,00 86 900,00 0,00

Schválený rozpočet xx xx xx
 
Rozpočtová opatření – úprava celkem o 86 900,00 86 900,00 0,00
 
Upravený rozpočet k DD.MM.2019 xx xx xx

P.S.         
V obci, kde se rada nevolí, vykonává její funkci starosta (§ 99 odst. ákona o obcích č. 128/2000 Sb.) 
Tento přehled naleznete v pomůckách Účetního Portálu k vlastnímu využití.  

2.3 Závazné ukazatele rozpočtu

1)  Druhové členění příjmů v oblasti třídy 1 (daňové příjmy) , 4 (přijaté transfery) a třída 8 
(financování) -  položky (pozn. neuvádí se zde OdPa – paragraf, odvětvové členění rozpočtové 
skladby).

2)  Odvětvové členění rozpočtové skladby podle § (OdPa) s uvedením celkových příjmů a celkových 
výdajů za danou činnost.

Neprodleně po schválení rozpočtu na rok 2019 na zastupitelstvu obce dne 10. 12. 2019 byl proveden 
rozpis rozpočtu podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. 

3)  Další závazné ukazatele – např.:

a. Mzdové náklady v činnosti místní správy nepřekročí v položkách
- 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru  xxx Kč
- 5021 Ostatní osobní výdaje     xxx Kč

b. Péče o veřejnou zeleň nepřekročí ve výdajích celkem   yyy Kč
c.  Transfery nevybraným účetním jednotkám (spolky,  

obchodní korporace, fyzické osoby) budou činit  
maximálně         zzz Kč 

d. Cokoliv dalšího podle potřeby…

3. Hospodaření s majetkem - stálá aktiva
3.1 Definice
Dlouhodobý hmotný majetek (vyšší jak  40 000 Kč)
(hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek od je 3 000 Kč včetně)

Dlouhodobý nehmotný majetek (vyšší jak  60 000 Kč)
(hranice pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek od je 7 000 Kč včetně)
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ČÚS 703 - 002
Investiční transfer u příjemce  Varianta 2: 
účtování o záloze s vypořádáním v následujícím roce 
po zařazení majetku do užívání – změna odhadu snížení

Obec získává podle zákona č. 218/2000 Sb. od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) 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 poslednímu 
únoru po roce zařazení.

Příjemce transferu Částka 
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ 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 kra-

jinu

4213 
Investiční při-
jaté 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 násled. 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 
komuni-

kace

15091
Program 

péče o kra-
jinu

61xx
6121 321 231

2 400
2219

Pozemní 
komuni-

kace

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

5
OBCE

ČÚS 703 - 002 Investiční transfer u příjemce - Varianta 2: účtování o záloze s vypořádáním  
v následujícím roce po zařazení majetku do užívání – změna odhadu snížení
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11
OBCE

ČÚS 703 - 008 
Průtokový transfer  
investiční, neinvestiční

1. Průtokový transfer provozní – neinvestiční
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 neinvestičního transferu.

Zprostředkovatel transferu - obec Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

1.

Přijetí průtokové neinvestiční dotace 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci 
Základní škola Bohuňovice
ČÚS 703 bod 4.16. a 5.1.

300 0000
33004

Počítačová  
gramotnost

4116
Ostatní neinves-

tiční přijaté trans-
fery ze státního 

rozpočtu

231 375

2. Odeslání průtokové dotace 300
3113

Základní 
školy

33004
Počítačová  

gramotnost

5336
Neinvestiční 

transfery zříze-
ným příspěvko-

vým organizacím

375 231

2. Průtokový transfer investiční 
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 investičního transferu.

Zprostředkovatel transferu - obec Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

1.

Přijetí průtokové investiční dotace 
pro zřízenou příspěvkovou organizaci 
Základní škola Bohuňovice
ČÚS 703 bod 4.16. a 5.1.

800 0000
17027

Podpora obnovy 
a rozvoje venkova

4216
Ostatní investiční 

přijaté transfe-
ry ze státního 

rozpočtu

231 375

2. Odeslání průtokové dotace 800
3113

Základní 
školy

17027
Podpora obnovy 

a rozvoje venkova

6356
Jiné investiční 
transfery zříze-
ným příspěvko-

vým organizacím

375 231

ČÚS 703 - 008 Průtokový transfer investiční, neinvestiční
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ČÚS 703 - 010
Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové 
organizaci obcí – investiční příspěvek  
bez vyúčtování a s vyúčtováním

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

1.  Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – 
investiční příspěvek bez vyúčtování

Poskytovatel investičního příspěvku Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

1.

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

300 x x x 401 349

2. Odeslání investičního příspěvku 300
3113

Základní 
školy

x
6351

Investiční transfer 
zřízeným příspěvkovým 

organizacím

349 231

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.
[3.1. písm. a) ČÚS č. 703 – Transfery]

2.  Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – 
investiční příspěvek s vyúčtováním

Poskytovatel investičního příspěvku Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

1.

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

900
3113

Základní 
školy

x

6351
Investiční trans-

fer zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

314
373 231

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

Započtení zálohy 840 x x x 349 314

KZ Konečný zůstatek k 31. 12. 60 x x x 314 x

Následující účetní období

1. 

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 
vypořádá-
ní minu-
lých 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).

13
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ČÚS 703 - 010 Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí– investiční příspěvek bez vyúčtování a s vyúčtováním
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(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	trvale	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.	

(§ 27 odst. 6-8 zákona č. 250/2000 Sb. – malá rozpočtová pravidla)

ČÚS 703 - 010 Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí– investiční příspěvek bez vyúčtování a s vyúčtováním
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ČÚS 703 - 015
Poskytnutí a přijetí investičního  
příspěvku obcí do DSO - mikroregionům  
(obec je členem DSO) 

1. Poskytnutí investičního příspěvku DSO - pohled obce
Obec poskytla DSO účelový investiční transfer (dotaci) DSO, jehož je členem – na jakýkoliv přesun 
peněz nad rámec členského příspěvku musí být veřejnoprávní smlouva. Samozřejmě včetně všech 
náležitostí, jak určují příslušná rozpočtová pravidla. 

Poskytovatel transferu - obec Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

1.

Zálohové poskytnutí transferu 
- investičního příspěvku DSO 
- mikroregionu na technické 
zhodnocení budovy ČOV 
(podle veřejnoprávní smlouvy) 

300

2321
Odvádění a čis-
tění odpadních 
vod a nakládání 

s kaly

x

6349
Ostatní investiční 
transfery veřej-
ným rozpočtům 
územní úrovně

471 DL 
(373 KR) 231

2. Vyúčtování k 31. 12. 201x - odhad 270 x x x 572 389

Následující účetní období

1. 

Vyúčtování transferu po ukončení 
akce včetně vyrovnání zálohy 270 x x x 389 349

Zápočet zálohy 270 x x x 349 471 DL 
(373 KR)

2a.
VARIANTA 1: 
Přijatá vratka části transferu 
v běžném roce

30

2321
Odvádění a čis-
tění odpadních 
vod a nakládání 

s kaly

x

6349
Ostatní investiční 
transfery veřej-
ným rozpočtům 
územní úrovně

231 471 DL 
(373 KR)

2b.
VARIANTA 2: 
Přijatá vratka části transferu 
v následujícím roce

30
6402

Finanční vypořá-
dání minulých let

2226 
Příjmy z finanč-
ního vypořádání 

minulých let 
mezi obce

231 471 DL 
(373 KR)

Rozpočtová skladba - vyhláška č. 323/2002 Sb. 

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

2229 Ostatní přijaté vratky transferů
(1)  Jiné vratky transferů než ty, které patří na ostatní položky tohoto podseskupení položek, 

včetně vratek mimo finanční vypořádání. 
  Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací 
(podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).

(2)  Organizační složky státu, které jsou poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí 
(§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na tuto položku zařazují 
částky vrácených dotací převedené z účtu cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f odst. 
6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č.  25/2015 Sb. 
Územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí 
a regionální rady, které poskytly dotaci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona 
č. 24/2015 Sb., na tuto položku zařazují transfery nebo jejich části vrácené podle § 22 odst. 6 
tohoto zákona. 

(3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní, které organizace zaplatila v minulých letech.

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (výdej)

6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (výdej)

18
OBCE  
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ČÚS 703 - 015 Poskytnutí a přijetí investičního příspěvku obcí do DSO - mikroregionům (obec je členem DSO)
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ČÚS 704 - 002
Fond kulturních a sociálních potřeb 
(FKSP) – účet 412 –  
příspěvková organizace

1. Tvorba FKSP
Tvorba fondu (účet 412) Částka  

v tis. Kč
Účet

MD Dal

1. Základní příděl, tj. 2 % z ročního objemu mezd 
§ 2 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

400 527 412

2. Převod peněz
400 262 241/A
400 243 262

2. Závodní stravování - obědy 
Závodní stravování formou obědů Částka  

v tis. Kč
Účet

MD Dal

1a.

VARIANTA 1 – zaměstnanec hradí část
Faktura za obědy za měsíc říjen
100 obědů za 100 Kč = 1 000 Kč, 
• 55 % hradí příspěvková organizace – max. limit podle ZDP
• 45 % hradí zaměstnanec 

550 412

321
450 335

1b.

VARIANTA 2 – zaměstnanec nehradí část
Faktura za obědy za měsíc říjen
100 obědů za 100 Kč = 1 000 Kč, 
100 % hradí příspěvková organizace, z toho
• 55 % daňově uznatelné z FKSP
• 45 % daňové neuznatelné

550 412

321

450 528

2. Převod peněz
1 000 262 243
1 000 241/A 262

3. Úhrada faktury 1 000 321 241/A
A - analytický účet

3. Závodní stravování - ceniny (stravenky) 
Příklad - kontrola
Hodnota stravenky – cenina .............................................................................................................90,00 Kč
Provize poskytovatele stravenek – zprostředkování ........................................................................9,00 Kč
DPH k provizi .........................................................................................................................................1,90 Kč
Celkem ......................................................................................................................................... 100,90 Kč
Celkem maximální částka do daňově uznatelných nákladů - OK
55 % (zaokrouhleno matematicky na jednu stravenku) ................................................... 55,50 Kč – 55 %
v souladu s omezením podle ZDP (97 Kč x 70 % = 67,90 Kč)
Daňově neuznatelné – nebo obvykle hrazeno zaměstnancem  ....................................45,40 Kč – 45 %
Hrazeno z FKSP 55 % z hodnoty cenin

Stravné tuzemské – veřejná správa (§ 109 odst. 3 ZP) v roce 2019
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku 
práce ve výši
a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin ............................................................................................82–97 Kč
b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin ........................................... 124–150 Kč
c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin ..................................................................................195–233 Kč

20
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ČÚS 704 - 002 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – účet 412 – příspěvková organizace
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ČÚS 704 - 003 
Rezervní fond - účty 413, 414 – 
příspěvková organizace

1.  Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného  
hospodářského výsledku (HV)

Zlepšený HV Částka  
v tis. Kč

Účet
MD Dal

PZ Zlepšený hospodářský výsledek – běžný výsledek běžného účetního 
období z výkazu zisku a ztráty 300 tis. Kč 300 x 431

1.

Rada obce schválila účetní závěrku a rozhodla o převodu do fondu 
odměn (účet 411) ve výši 100 tis. Kč , zbytek se převede do rezervního 
fondu (účet 413).
Přebytek podle FIN 2-12 M 200 tisíc Kč
Rozpor:	rozpočtová	pravidla	versus	účetnictví–	200	kryto	peněžně	–	300	HV
413/A kryto penězi
413/B nad rámec krytí

100

431

411

100 413/A

100 413/B

2. Tvorba fondu odměn včetně převodu peněz

100 262 241
Běžný účet

100
241/A

Účet fondu 
odměn

262

3. Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku

100 262 241
Běžný účet

100
241/A 
Účet 

rezervního 
fondu

262

4a. Jak řešit rozpor? Nekrytá část? Diskutabilní 
1) Rozpustit nekrytý rezervní fond do výnosů* 100 413 648

4b. Následný převod peněz 
2) Vytvořit vnitřní pohledávku a následně peníze poslat* 100 395 413

A - analytický účet, B - analytický účet

* Jak lze řešit rozpor účetnictví (ČÚS 704 6.3.1) a rozpočtových pravidel  
(§ 28 odst. 1 z. č. 250/2000 Sb.) k nutnosti mít fond krytý penězi?

1) Rozpustit nekrytý rezervní fond do výnosů 
2) Vytvořit vnitřní pohledávku a následně peníze poslat
3) Neudělat nic a ponechat část rezervního fondu nekrytou

ČÚS 704 - 003 Rezervní fond - účty 413, 414 – příspěvková organizace
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ČÚS 704 - 004 
Investiční fond - účet 416 – tvorba, 
čerpání - příspěvková organizace

Pravidlo! Pro tvorbu peněžitého fondu je charakteristické, že jeho naplnění (tvorba)  
nebo čerpání je spojeno s pohybem peněz.

Tvorba fondu je velmi často propojena s problematikou ČÚS 703 – Transfery. 
3.3.		Stanoví-li	 Český	 účetní	 standard	 č.	 704	 -	 Fondy	 účetní	 jednotky	 odlišný	 postup	 účtování 

o	některém	transferu,	postupuje	účetní	jednotka	podle	příslušného	ustanovení	Českého	účetního	
standardu	č.	704	-	Fondy	účetní	jednotky.	V	případě	účtování	podle	bodu	7.	Českého	účetního	
standardu	č.	704	-	Fondy	účetní	jednotky	o	skutečnostech,	které	jsou	transferem,	účetní	jednotka	
zároveň	postupuje	podle	tohoto	standardu.	

(ČÚS 703 – Transfery)

1.  Transfer investiční – dotace ze státního fondu  
a jiných veřejných rozpočtů

Transfer investiční – dotace ze státního fondu a jiných veřejných rozpočtů
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

ČÚS 704 bod 7.3. písm. a)

Částka  
v tis. 
Kč

Účet

MD Dal

1.

Podmíněná pohledávka – zaúčtování 
U dotace předpis (mimo vybrané účetní jednotky) 
§ 22 vyhl. č. 410/2009 Sb. odst. 4 písm. a) + b) vládní a místní instituce
ČÚS 703 bod 4.6 (915, 955/999 tuzemsko), pokud nepatří pod bod 4.5 (913, 953/999 
zahraničí)

900

915, (955), (942), (943) 
§ 52/g vyhl.  

č. 410/2009 Sb. 
Krátkodobé podmí-
něné pohledávky 

z transferů

999

2.

Přijetí peněz – zálohy ČÚS 703, bod 5.3.1 900 241/A 374, (472)
Tvorba investičního fondu z dotace ke dni připsání peněz 
ČÚS 704 bod 7.3 písm. a) 

Tvorba fondu, která je fikcí snížení jmění, které bude 
zaúčtováno zpět při proinvestování

900 401 416

Podmíněná pohledávka – zrušení 900 999

915, (955), (942), (943) 
§ 52/g vyhl.  

č. 410/2009 Sb. 
Krátkodobé podmí-
něné pohledávky 

z transferů

3. Faktura za investiční akci ČÚS 710 bod 6.1.1 800 042 321

4.
Platba investiční akce 800 321 241/A
Snížení fondu investic ke dni platby ČÚS 704 bod 7.2 písm. a) nebo 7.4 písm. a) 800 416 401

5.

Nezpochybnitelný nárok k rozvahovému dni nebo k datu zařaze-
ní do užívání – odhad částky (může být zpochybněna jeho výše) 
ČÚS 703 bod 3.3 (přesun na ČÚS 704) 
ČÚS 703 bod 5.3.4. písm. c)

900 388! 403

6. Faktura za investiční akci ČÚS 710, bod 6.1.1 50 042 321

7.

Zařazení technického zhodnocení – investice budovy
ČÚS 710 bod 6.1.3

850 021 042

Vypořádání transferu po zařazení do užívání ve výši 
nepřesného odhadu ČÚS 709 bod 4.2.6
Případnou významnou chybu je nezbytné opravit úpravou 
transferového podílu.

900 403 671, 672

8.
Platba investiční akce 50 321 241/A
Snížení fondu investic ke dni platby ČÚS 704 bod 7.2 písm. a) nebo 7.4 písm. a) 50 416 401

9.

Vypořádání dotace 850 34x 388
Korekce nepřesného odhadu ČÚS 709 bod 4.2.6. Případnou význam-
nou chybu je nezbytné opravit úpravou transferového podílu. 50 671, (672) 388

Zápočet zálohy ČÚS 703 bod 5.3.3 (346, 348) 850 374, (472) 34x

10.
Vratka zálohy 50 374, (472) 241/A
Snížení fondu investic ve výši vrácené částky ke dni platby 
ČÚS 704 bod 7.2 písm. a) nebo 7.4 písm. a) 50 416 401

ČÚS 704 - 004 Investiční fond  - účet 416 – tvorba, čerpání - příspěvková organizace
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ČÚS 704 - 005 
Sociální fond  
u obcí - účet 419

1.  Tvorba fondu sociálního a fondu rozvoje bydlení  
z hospodářského výsledku – doporučuji 

Tvorba sociálního fondu  
a fondu rozvoje bydlení

Částka 
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

PZ Hospodářský výsledek 900 x x x x 431

1.

20. 5. 201x 
Schválení zastupitelstvem obce 
a rozdělení zisku za předchozí 
rok 201x-1 – příděl do fondů podle 
§ 5 odst. 2 rozpočtových pravidel 
do fondů 
- Sociální fond – 100 tisíc Kč 
- Fond rozvoje bydlení - 200 tisíc Kč 
zbytek do výsledku hospodaření 
předcházejících účetních období

900 x x x 431 x

Sociální fond 100 x x x x 419/1

Fond rozvoje bydlení 200 x x x x 419/2

HV minulých let 600 x x x x 432

2. Přesun peněz do fondu sociálního 

100

6330 
Převody vlastním 

fondům  
v rozpočtech  

územní úrovně

x
5342 

Základní příděl 
FKSP a sociálnímu 
fondu obcí a krajů

262 231

100 0000 x
4134 

Převody z rozpočto-
vých účtů

236/1 262

3. Přesun peněz do fondu rozvoje 
bydlení – na půjčky

200

6330 
Převody vlastním 

fondům  
v rozpočtech  

územní úrovně

x
5349 

Ostatní převody 
vlastním fondům

262 231

200 0000 x
4134 

Převody z rozpočto-
vých účtů

236/1 262

ČÚS 704 - 005 Sociální fond u obcí - účet 419
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ČÚS 707 - 001 
Zásoby – účtování způsobem A, 
úbytek FIFO – pořízení, aktivace, 
skladové karty

ČÚS 
707 Popis případu Částka 

v Kč
Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

M
at

er
iá

l –
 m

et
od

a 
A 

- p
oř

íz
en

í, 
vý

de
j (

bo
d 

5.
1)

PZ

Na skladové kartě jsou dvě zimní 
bundy pro zaměstnance údržby 
zeleně 
2 ks za 800 Kč

1 600 x x x 112/A x

1.
Přijatá faktura – pořízení zimních 
bund pro zaměstnance údržby zeleně 
10 ks za 600 Kč

6 000 x x x 111 321

2.

Zásilku bund přivezl zaměstnanec 
obecního úřadu autem v majetku – 
50 km 
Kalkulace nákladů ve výši přímých 
nákladů je vypočtena na 20 Kč/km 
Aktivace vnitropodnikových služeb

1 000 x x x 111 507

3. Příjem na sklad – příjemka
10 ks za 700 Kč 7 000 x x x 112/A 111

4. Platba faktury 6 000
3745 

Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

x
5132 

Ochranné po-
můcky

321 231

5.
Výdejka – bunda 4 ks 
2 x 800 Kč/kus 
2 x 700 Kč/kus

3 000 x  x x 501 112/A

6.
Faktura vydaná – prodej jedné bundy 
vedlejší obci 
ČÚS 707 bod 5.1.14.

750 x  x x 311 644

7. 

Výdejka 
Jedna bunda byla mimořádně 
prodána 1 ks vedlejší obci 
1 x 700 Kč 
ČÚS 707 bod 5.1.6 

700 x  x x 544 112

8. Platba faktury 750
3745 

Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

 x

2310 
Příjmy z prodeje 

krátkodobého 
a drobného 

dlouhodobého 
majetku

231 311

KZ
Inventarizace 
Skladová karta -  bundy 
7 x 700 Kč

4 900 x  x x 112/A x

ČÚS 707 - 001 Zásoby – účtování způsobem A, úbytek FIFO – pořízení, aktivace, skladové karty
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Skladová karta – metoda účtování úbytku zásob FIFO

Číslo:                     2 
                          
Název:                   Bunda zateplená          ochranný pracovní oděv

PZ/KZ/Doklad Text Příjem Výdej Stav

ks Kč/kus Kč 
celkem

Kč 
celkem ks Kč/kus Kč 

celkem

Počáteční zůstatek 2 800 1 600

Příjemka + 10 700 7 000 12 2 x 800 
10 x 700 8 600

Výdej - spotřeba - 4 2 x 800 
2 x 700 3 000 8 700 5 600

Výdej - prodej - 1 1 x 700 700 7 700 4 900

Celkem v ks 10 5 0

Konečný zůstatek 7 000 3 700 4 900

Náklady celkem    3 700 Kč
Výnosy celkem          750 Kč

Hospodářský výsledek             - 2 950 Kč

Skladová karta – metoda účtování úbytku zásob průměrem (není zapracováno do příkladu - ukázka)

Číslo:                     2 
                          
Název:                   Bunda zateplená          ochranný pracovní oděv

PZ/KZ/Doklad Text Příjem Výdej Stav

ks Kč/kus Kč 
celkem

Kč 
celkem ks Kč/kus* Kč 

celkem

Počáteční zůstatek 2 800,00 1 600,00

Příjemka + 10 700 7 000 12 716,67 8 600,00

Výdej - spotřeba - 4 4 x 716,67 2 866,64 8 716,67 5 733,36

Výdej - prodej - 1 1 x 716,67 716,67 7 716,67 5 016,69

Celkem v ks 10 5 0

Konečný zůstatek 7 000 3 583,31 5 016,69

* Zaokrouhleno na 2 desetinná místa matematicky – může být také jinak

   MD            501         Dal
 3000
 ∑ 3000

   MD            544        Dal
       700
    ∑ 700

   MD            644        Dal
   750
                ∑ 750
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52 ČÚS 710 - 005 
Svěřený 
majetek 

1.  Převod svěřeného majetku od zřizovatele do příspěvkové 
organizace – pohled obce 

Převod svěřeného majetku od zřizovatele do příspěvkové organizace (dále „PO“) účtujeme v souladu 
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném 
znění a s Českým účetním standardem č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 
hmotný majetek. Podstatou je, že se tento majetek musí odúčtovat z konkrétních majetkových 
účtů u zřizovatele a převést na konkrétní majetkové účty v PO a to v ocenění, v jakém vedl majetek 
zřizovatel – viz § 25 odst. 6 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. V PO se tento majetek účetně odepisuje. 
Vlastnická práva samozřejmě nepřechází, vlastníkem je nadále zřizovatel, který „nastaví“ pravidla 
hospodaření s tímto majetkem přímo ve zřizovacích listinách.

1.1 Převod úplně nového majetku
a)  Zřizovatel převádí příspěvkové organizaci novou budovu školy, jejíž pořizovací cena činí 

8 500 000 Kč, zřizovatel vše financoval ze svého rozpočtu

Účetní operace
Částka  

v Kč
Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal
PZ Nová budova školy 8 500 000 x x x 021 x

1.

Bezúplatné převedení nové budovy školy svojí zřízené 
příspěvkové organizaci
Odúčtování zůstatkové ceny 
ČÚS 710 bod 3.6 písm. b), ČÚS 709 bod 4.1.2, § 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 x x x 401 081

Vyřazení nové budovy ČÚS 710 bod 3.6 písm. c) 8 500 000 x x x 081 021
2. Podrozvahová evidence 8 500 000 x x x 909 999

b)  Zřizovatel převádí příspěvkové organizaci novou budovu školy, jejíž PC činí 8 500 000 Kč, 
zřizovatel obdržel na stavbu v plné výši dotaci

Účetní operace Částka  
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

PZ Nová budova školy 8 500 000 x x x 021 x
PZ Budova školy transfer - dotace 8 500 000 x x x x 403

1.

Bezúplatné převedení nové budovy školy svojí zřízené 
příspěvkové organizaci
Odúčtování zůstatkové ceny
ČÚS 710 bod 3.6 písm. b)

8 500 000 x x x 403 081

2. Vyřazení nové budovy ČÚS 710 bod 3.6 písm. c) 8 500 000 x x x 081 021
3. Podrozvahová evidence 8 500 000 x x x 909 999

c)  Zřizovatel převádí příspěvkové organizaci novou budovu školy, jejíž PC činí 8 500 000 Kč, 
zřizovatel obdržel na stavbu dotaci ve výši 5 000 000 Kč, zbytek financoval ze svého rozpočtu

Účetní operace Částka  
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet
§ ÚZ POL MD Dal

PZ Nová budova školy 8 500 000 x x x 021 x
PZ Budova školy transfer - dotace 5 000 000 x x x x 403

1.

Bezúplatné převedení nové budovy školy svojí zřízené 
příspěvkové organizaci
Odúčtování zůstatkové ceny 
ČÚS 710 bod 3.6 písm. b)

5 000 000 x x x 403 081

3 500 000 x x x 401 081

2. Vyřazení nové budovy ČÚS 710 bod 3.6 písm. c) 8 500 000 x x x 081 021
3. Podrozvahová evidence 8 500 000 x x x 909 999

OBCE
A PO 

ČÚS 710 - 005 Svěřený majetek



Proč doporučujeme  
Účetní Portál pro  
veřejný sektor?
www.ucetni-portal.cz

Život účetní je náročný, složitý 
a vždy překvapivý nejen v pod-
nikatelské sféře, ale i ve veřejné 
správě, kde se nakládá s  pro-
středky všech občanů. 
Účetní Portál je pro naši obec 
podpora, kterou využíváme vel-
mi často. Úžasné jsou webináře, 
vždy na aktuální téma, články 
a to nemluvím o přehledech. 
Profesní život bez Účetního Por-
tálu si nedovedu ani představit. 
Když něco hledám, jdu prostě na 
Účetní Portál.

Ing. Jana Murová
starostka	 

Města	Albrechtice

Musím popravdě přiznat, že plně obdivuji všechny lidi, kteří 
jsou ochotní a schopni svůj um a znalosti předávat širokému 
okolí a s jedním takovým člověkem a jeho projektem Vás 
ráda seznámím. Za Účetním Portálem (jedinečný benefit 
s třešinkou na dortu) se ukrývá perfektní činnost báječných 
lidí s Ing. Pěvou Čoukovou v čele, kteří za nás „uživatele“ 
neúnavně dennodenně kontrolují novinky v oblasti účetnictví 
a daní a vším nás, ostatní, dokonale zahrnují. 
Program – specialista pro veřejnou správu (www.specialista-
verejnasprava.cz) je použitelný na všech stupních 
ekonomického úseku velkých měst i malých obcí. Primárním 
cílem je seznámit především účetní, jak si poradit při své 
každodenní práci. Jedná se o  unikátní celek zabývající se 
všemi kroky v  rámci ročního hospodaření obce. 
Jsem daňový poradce se specializací na obce a jimi zřízené 
příspěvkové organizace a zmiňovaný e-learningový kurs, je-
hož jsem sama uživatelem, považuji za vynikající pomůcku, 
při běžné práci i při složitějších operacích. Pomůže Vám na-
hlédnout na spoustu otázek jinýma očima a jsem přesvědče-
na, že velmi prohloubí Vaše schopnosti a vědomosti. 

Ing. Monika Holušová
daňová	poradkyně,	

specialistka	na	obce	a	příspěvkové	organizace

Nedoporučuji Účetní Portál jen pro veřejný sektor, ale 
doporučuji celý Účetní Portál, a to zejména pro ty, kteří účtují 
více sfér, neboť Účetní Portál je středisko pro účetní - nabízí se 
nám zde takové 4v1. Ono, když celý den účtujete „obecní“ účto 
a večer vám zavolá známý, který má s. r. o., s dotazem: „Kam 
má zaúčtovat to a to?“, jste rádi, že se máte kam podívat.
Na Účetním Portálu pro veřejný sektor najdete specifika právě 
pro tuto sféru, ať už se jedná o místní poplatky, zveřejňování 
na úřední desce nebo účetní případy pro „vybrané“ účetní 
jednotky a další účetní odlišnosti. Vše je přehledně zpracované 
– bez zbytečné „omáčky“. S povděkem kvituji grafy a tabulky 
a především zpracování konkrétních příkladů.

Dana Malinová
„nejen-účetní“	obce	Sopotnice
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