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PO T0–001 | Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek (DDNM) – pořízení, 
aktivace, bezúplatné nabytí, vyřazení

ČÚS 710 Text účetní operace Částka 
v Kč

Účet

MD Dal

Po
ří

ze
ní

 –
 n

ák
up

 
D

D
H

M
 (5

.3
.1.

) 1. Přijatá faktura
Nákup softwaru pro ekonoma 23 000 558 321

2. Zařazení softwaru do používání 23 000 018 078

3. Úhrada faktury za DDNM 23 000 321 241

Ro
zš

íř
en

í 
pr

og
ra

m
u 

(5
.2

.3
.)

1. Faktura za rozšíření programu 
i pro ředitele – podlimitní TZ 23 000 518 321

2. Úhrada faktury za rozšíření programu
– podlimitní TZ 23 000 321 241

Be
zú

pl
at

né
 n

ab
yt

í D
D

N
M

 
(5

.3
.3

.)

1a.

VÚJ
VARIANTA 1
-  bezúplatné nabytí od vybrané účetní jednotky v ocenění

stejném jako u vybrané účetní jednotky – § 25 odst. 6 ZÚ
Software na evidenci docházky v ocenění 8 000 Kč

8 000 018 078

1b.

Ne VÚJ
VARIANTA 2 
- bezúplatné nabytí od místního podnikatele

 Software na evidenci docházky v ocenění reprodukční
pořizovací cenou 12 000 Kč

12 000 018 078

12 000 558 649

Vy
tv

oř
en

í D
D

N
M

 v
la

st
ní

 č
in

no
st

í –
 

ak
ti

va
ce

 (5
.3

.2
.)

1. Vytvoření softwaru na evidenci docházky
Mzdové náklady 10 000 521 331

2a. Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (školu) 9 % 900 524 337

2b. Zdrav. poj. za zaměstnance 4,5 % 450 331 337

3a. Sociální pojištění za školu 24,8 % 2 480 524 336

3b. Soc. poj. za zaměstnance 6,5 % 650 331 336

4. Daň ze mzdy – podepsal růžové prohlášení 0 331 342

5. Poddodávka softwaru
Přijatá faktura 11 000 518 321

1
M

zd
ov

é 
ná

kl
ad

y

PO T0–001 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) – pořízení, aktivace, bezúplatné nabytí, vyřazení
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PO T0–007 | Změna  
odpisového plánu a zavedení 
zbytkové hodnoty

Škola má v majetku dlouhodobý hmotný majetek a rozhodla se v souladu s účetními předpisy použít 
předpokládanou zbytkovou hodnotu. 
Aktualizovala odpisové plány uvedeného majetku tím, že zohlednila zbytkovou hodnotu. 
Předpokládaná doba použitelnosti se nemění. 
Uvedený majetek je k 31. 12. předchozího účetního období (202x-1) odpisován 2 roky (24 měsíců). 

Druh majetku Pořizovací cena 
v Kč

Předpokládaná 
doba používání 

v měsících

Předpokládaná 
prodejní cena 
(odhad) v Kč 

po době životnosti
+ 

Zbytková hodnota

Metoda odpisování

Osobní auto 720 000 72 120 000 časová

Počítač – server 174 000 60 49 680 časová

Druh majetku
Výše účetních odpisů  

k 31. 12. 202x-1
Odpisy před změnou

Zbývající doba 
použitelnosti 

po změně

Výše měsíčního odpisu  
za leden 202x

Osobní auto
240 000

(720 000/72 x 24)
48

(72 - 24)
7 500

[(720 000 - 240 000 - 120 000)/48]

Počítač – server
69 600

(174 000/60 x 24)
36

(60 - 24)
1 520

[(174 000 - 49 680 - 69 600)/36]

Pomůcka k řešení 
Auto : 720 000 - 240 000 (již odepsáno) - 120 000 (zbytková hodnota) = 360 000
360 000 / 48 = 7 500 Kč
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PO T0–007 | Změna odpisového plánu a zavedení zbytkové hodnoty
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PO T0–009  
Svěřený  
majetek 

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

1.1 Převod – svěření 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

Text účetní operace Částka  
v Kč

Účet
MD Dal

Bezúplatné nabytí od zřizovatele nové budovy školy
ČÚS 709 bod 4.1.4
§ 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 021 401

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

Text účetní operace Částka  
v Kč

Účet
MD Dal

Bezúplatné nabytí od zřizovatele nové budovy školy, 100% krytí transferem
§ 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 021 403

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

Text účetní operace Částka  
v Kč

Účet
MD Dal

Bezúplatné nabytí od zřizovatele nové budovy školy, částečné krytí 
transferem
ČÚS 709 bod 4.1.4
§ 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 021 x

3 500 000 - 401

5 000 000 x 403

1.2 Převod – svěření částečně odepsaného majetku
Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci do správy budovu školy, jejíž PC činí 8 500 000 Kč 
a dosavadní oprávky činí 500 000 Kč 

Text účetní operace Částka  
v Kč

Účet
MD Dal

Bezúplatné nabytí od zřizovatele částečně opotřebené budovy školy
ČÚS 709 bod 4.1.4
§ 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 021 x

500 000 x 081

8 000 000 x 401

Poznámka: 
Doporučujeme oddělenou analytickou evidenci (např. na kartě majetku), aby bylo určeno, zda nabytý 
majetek je ve vlastnictví zřizovatele (§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.) nebo ve vlastnictví příspěvkové 
organizace (§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).

9
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PO T1–001 | Zásoby –  
účtování�způsobem�A, úbytek FIFO – 
pořízení, aktivace, skladové karty

ČÚS 
707

Text účetní operace
Částka 

v Kč

Účet

MD Dal

M
at

er
iá

l –
 m

et
od

a 
A 

– 
po

ří
ze

ní
, v

ýd
ej

 (b
od

 5
.1)

PZ Na skladové kartě jsou dvě zimní bundy pro zaměstnance údržby 
2 ks za 800 Kč 1 600 112/A x

1.
Přijatá faktura – pořízení zimních bund pro zaměstnance údržby 
10 ks za 600 Kč
ČÚS 707 bod 3.1.

6 000 111 321

2.

Zásilku bund přivezl zaměstnanec školy autem v majetku  
– 50 km 
Kalkulace nákladů ve výši přímých nákladů je vypočtena 
na 20 Kč/km Aktivace vnitropodnikových služeb
ČÚS 707 bod 5.1.9.

1 000 111 507

3. 
Příjem na sklad – příjemka
10 ks za 700 Kč
ČÚS 707 bod 5.1.3.

7 000 112/A 111

4. Platba faktury 6 000 321 241

5.

Výdejka – bunda 4 ks pro vlastní zaměstnance
2 x 800 Kč/kus 
2 x 700 Kč/kus
ČÚS 707 bod 5.1.5.

3 000 501 112/A

6. 

Faktura vydaná – prodej jedné bundy 
ČÚS 707 bod 5.1.14.

750 311 644

Výdejka – bunda 1 ks
Bunda byla mimořádně prodána 1 x 700 Kč 
1 x 700 Kč 
ČÚS 707 bod 5.1.6 

700 544 112

7. Platba faktury 750 241 311

KZ
Inventarizace 
Skladová karta – bundy 
7 x 700 Kč

4 900 112/A x

15
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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
 3 000
 ∑ 3 000

   MD            544        Dal
       700
    ∑ 700

   MD            644        Dal
      750
                    ∑ 750

PO T1–001 | Zásoby – účtování způsobem A, úbytek FIFO – pořízení, aktivace, skladové karty
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PO T3–001 | Investiční transfer u příjemce  
 Varianta�1:�Účtování�o�záloze�s�vypořádáním�

v�roce�zařazení�majetku�do�užívání�–� 
chyba�odhadu�zvýšení

 Dotace není investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci podle 
zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)].

Škola podle zákona č. 218/2000 Sb. získává investiční transfer na pořízení CNC strojů pro výuku. Podle 
rozhodnutí o dotaci bude předpokládaná výše dotace 80 % uznatelných nákladů.
Dotace – transfer bude vypořádán k 31. 12. roku zařazení majetku.

Příjemce transferu
Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x

Za
čá

te
k 

ro
ku

15. 1. 202x na základě rozpisu rozpočtu obdrženého od zřizovatele
Předpis pohledávky za zřizovatelem
Příspěvková organizace po obdržení rozpisu rozpočtu od zřizovatele 
je povinna předepsat pohledávku vůči zřizovateli     
Tento předpis v sobě obvykle obsahuje i příspěvek na odpisy.
Například 
Náklady 500 tis. Kč, z toho odpisy 150 tis. Kč, výnosy 200 tis. Kč = 
- 300 tis. Kč
Pohledávka 300 tis. Kč

300 34x* 672

20. 1. 202x 
Úhrada pohledávky – provozního příspěvku od zřizovatele

300 241/A 34x*

1. Předpis podmíněné pohledávky 960 915 999

2.
Přijatý transfer – záloha
ČÚS 703 bod 5.3.1., ČÚS 703 bod 3.4.

500 241 374 KR

3. Snížení podmíněné pohledávky 500 999 915

4. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 500 401 416

5.
20. 2. 202x
Předpis závazku – faktura došlá
Zařazení majetku – únor daného roku 

1 200
042
022

321
042

6.

Dohad poskytnuté dotace 
– před vypořádáním dotace NEJPOZDĚJI K ZAŘAZENÍ MAJETKU 
– transferový podíl 80 % z částky 1 200
ČÚS 703 bod 5.3.4 písm. c)

960 388 403

25
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Příjemce transferu
Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

7.

Odpisy zařazeného majetku za 10 měsíců (3–12/202x)
150 měsíců, tj. 8 000 Kč měsíčně (1 200 000 / 150 = 8 000 Kč)
Celkem v roce zařazení 80 * 10 měsíců = 80 000 Kč 
Zahajujeme následující měsíc po zařazení – ČÚS 708 – Odpisování 
dlouhodobého majetku, bod 4.3, bod 8.1 – odpis

ČÚS 704 bod 7.3.a)

§ 25 zákona č. 563/1991 Sb., § 66 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

8
(80/rok)

551 082

8. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic ve výši 
přijatých peněz ČÚS 704 bod 7.3 a)

80 401 416

9. Převod peněz v rámci analytické evidence fondových 
prostředků na jednom bankovním účtu 80 241/A 241/A

10.
Časové rozlišení investičního transferu
6 400 Kč (ČÚS 708 bod 8.3)  
transferový podíl 80 % za 10 měsíců

6,4
(64/rok)

403 672

11. Zaplacení faktury 1 200 tis. Kč 1 200 321 241

12.
Použití (čerpání) fondu reprodukce majetku – fondu investic
Čerpání fondu ve výši úhrady
ČÚS 704 bod 7.2.a)

1 200 416 401

13.

31. 12. 202x 
Vypořádání dotace – vyšší nárok – o 24 000 Kč 
Úprava transf. podílu z důvodu chybného odhadu 
NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK 
984 tis. Kč 
transferový podíl 82 % (984 / 1 200)
Pohledávka vůči poskytovateli transferu ČÚS 703 bod 5.3.2. písm. c) 

960 34x* 388!

24 34x* 403

Převod zálohy 
ČÚS 703 bod 5.3.3.

500 374 KR 34x*

Úprava transferového podílu + 2 % 
8 000 (odpisy) x 10 měsíců = 80 x 82 % = 65 600 Kč
Vypořádání nepřesného odhadu za předchozí období
ČÚS 709 bod 4.2.6:
Nevypořádává-li účetní jednotka nepřesný odhad, ale provádí opravu chyby, způsobem 
uvedeným ve větě první neúčtuje a upraví příslušným způsobem výši transferového 
podílu k příslušnému dlouhodobému majetku.

1,6 403 672

KZ Dlouhodobý majetek – CNC stroje 1 200 022 x

KZ Oprávky (netto hodnota majetku 1 120) 80 x 082

KZ Transfery na pořízení dl. majetku  (960 - 64 + 24 - 1,6) 918,4 x 403

KZ Pohledávka za vybranými vládními institucemi 484 34x* x

Následující účetní období 202x+1

1. Příjem peněz (460 + 24) 484 241 34x*

2. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 484 401 416

U
po

zo
rn

ěn
í

Pokud by nebyly poskytnuty peníze a fond byl vytvořen, je nutno 
nejpozději k 31. 12. 202x zrušit fond výsledkově  
Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou 
mezitímní účetní závěrky, krytí fondu investic nebo fondu reprodukce majetku 
finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu 
časového rozlišení přijatých investičních transferů fond investic nebo fond reprodukce 
majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno fond 
investic nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky. 
§ 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

80 416 648

* 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi, 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

M
ěs

íč
ní

 o
dp

is
y 

Úh
ra

da
 –

 p
ří

sp
ěv

ek
 b

yl
 p

ři
ja

t

PO T3–001 | Investiční transfer u příjemce
Varianta 1: Účtování o záloze s vypořádáním v roce zařazení majetku do užívání – chyba odhadu zvýšení
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PO T3–005 | Pořízení investičního majetku  
z vlastních prostředků a transferu  

 Varianta 3: se�zálohou�–�vypořádání� 
nebylo�v�roce�přijetí�transferu 

 Dotace není investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci podle 
zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)].

Střední škola zařadila dne 15. 2. 202x do užívání strojní zařízení. Pořizovací cena strojního zařízení 
byla 24 000 000 Kč včetně ceny technologie. Plán odpisů 10 let, tj. 120 měsíců. Podle rozhodnutí o dotaci 
bude předpokládaná výše dotace 50 % uznatelných nákladů.
Škola obdržela transfer se zálohou s vypořádáním. Transfer byl vypořádán v následujícím roce. 

Text účetní operace Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x

Za
čá

te
k 

ro
ku

15. 1. 202x na základě rozpisu rozpočtu obdrženého od zřizovatele
Předpis pohledávky za zřizovatelem
Příspěvková organizace po obdržení rozpisu rozpočtu od zřizovatele 
je povinna předepsat pohledávku vůči zřizovateli     
Tento předpis v sobě obvykle obsahuje i příspěvek na odpisy.
Například 

Náklady 5 000 tis. Kč, z toho odpisy 3 000 tis. Kč, výnosy 2 000 tis. Kč 
= - 3 000 tis. Kč
Pohledávka 3 000 tis. Kč

3 000 34x* 672

20. 1. 202x 
Úhrada pohledávky – provozního příspěvku od zřizovatele

3 000 241/A 34x*

1. Předpis podmíněné pohledávky 12 000 915 999

2. Příjem investičního transferu – záloha 12 000 241 374 KR
472 DL

3. Snížení podmíněné pohledávky 12 000 999 915

4. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 12 000 401 416

5. Pořízení strojního zařízení 24 000 042 321

6. Úhrada faktury 24 000 321 241

7.
Použití (čerpání) fondu reprodukce majetku – fondu investic
Čerpání fondu ve výši úhrady
ČÚS 704 bod 7.2.a)

24 000 416 401

8. 15. 2. 202x 
Uvedení strojního zařízení do užívání 24 000 022 042

9.
15. 2. 202x
NEZPOCHYBNITELNÝ NÁROK
Předpis maximálně ve výši přislíbeného transferu

12 000 388! 403
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PO T3–009 | Přijetí příspěvku od obce 
zřízenou příspěvkovou organizací –  
investiční příspěvek bez vyúčtování  
a s vyúčtováním

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

1.  Přijetí příspěvku zřízenou příspěvkovou organizací –  
investiční příspěvek bez vyúčtování

Příjemce transferu – příspěvková organizace Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

1.

Předpis nároku na investiční příspěvek  na základě oznámení 
zřizovatele o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola Bohuňovice obcí, která je jejím 
zřizovatelem, na pořízení keramické pece

300 348 401

2. Přijetí investičního příspěvku 300 241 348

3. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 300 401 416

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]
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PO T3–010  
Příspěvek zřízené příspěvkové 
organizaci – investiční a provozní

 Dotace není investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci podle 
zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)].

Za transfer se nepovažuje 
- příspěvek zřizovatele určený na pořízení 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
[ČÚS 703 – Transfery bod 3.1 písm. a)]

V praxi to znamená, že investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci nebude účtován 
prostřednictvím účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, ale bude 
použitý účet 401 – Jmění účetní jednotky.

Investiční příspěvek
Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

1.

Předpis pohledávky – investiční příspěvek zřízené příspěvkové 
organizaci, například nákup konvektomatu základní škole (její 
školní jídelně)
Příspěvek na odpisy

100 348 401

2. Příjem 100 241 348

3. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 100 401 416

Neinvestiční příspěvek – provozní
Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

1.
Předpis pohledávky – neinvestiční příspěvek Schváleno 
zastupitelstvem na rok pro příspěvkovou organizaci

120 348 672

2. Časové rozlišení na 2.–4. čtvrtletí 90 672 384

3. Příjem 120 241 348
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PO T3–012 
Daň z přidané hodnoty  
za poslední zdaňovací období 

Čtvrtletí (Q) Plátce DPH:
Střední škola
ID datové schránky: abcd7e7
Ředitel školy: Petr J.
Účetní školy: Miluše T.
Zálohový koeficient v krácené výši pro rok 202x je 35 %. Poměrný koeficient v budově střední školy 
na konci roku 202x je 70 %.
V příloze máte přiloženy Q přiznání za období  2.–4. Q roku 202x. 

Úkoly
1. Vaším úkolem je zpracovat přiznání za první Q roku 202x:

Střední škola v 1. Q roku 202x uskutečnila tato plnění: 
a) V základní sazbě základ daně 38 609 Kč, daň 8 108 Kč
b) V první snížené sazbě základ daně 10 000 Kč, daň 1 500 Kč
c) V druhé snížené sazbě daně základ daně 902 Kč, daň 90 Kč
d) Dodala starý papír v hodnotě 12 000 Kč
e)  Přijala zálohu na budoucí prodej pozemků, které budou prodávány v režimu osvobození 

od daně bez nároku na odpočet daně v celkové hodnotě 50 000 Kč. Příspěvková organizace má 
souhlas zřizovatele.

f) Uskutečnila plnění z titulu akreditovaných rekvalifikačních kurzů v celkové výši 100 000 Kč.
Dále měla škola v 1.Q roku 202x ještě tato plnění:
g)  Pořídila zboží z jiného členského státu, celkem 100 EUR za 26 Kč v základní sazbě daně, nemá 

nárok na odpočet.
h)  Přijala plnění v přenesené daňové povinnosti za stavební činnosti na školní aule, která je 

využívaná ke krátkodobým pronájmům třetím osobám. Základ daně 1 225 500 Kč.
i)  Přijala plnění, které souvisí s budovou školních dílen, kde škola uskutečňuje jak ekonomické 

činnosti zdanitelné, tak výchovně vzdělávací činnost. Škola vypočítala koeficient ve výši 84 % 
z celkového plnění 10 000 Kč v základní sazbě DPH.

j)  Přijala plnění, které souvisí s autoškolou provozovanou výhradně v doplňkové činnosti, 
v celkové výši základ daně 300 000 Kč, základní sazba DPH 63 000 Kč.

2.   Z daňových přiznání, která jsou v příloze za 2.–4. Q roku a také z Vámi vytvořeného přiznání 
za 1. Q vyplňte správně daňové přiznání za 4. Q 202x včetně zohlednění koeficientů. 

3. Uveďte také vypořádací koeficient za rok 202x ........................................................................ (64�%)
4. Je důvod ke korekci odpočtu daně podle § 75 ZDPH? Pokud ano, vypočítejte ...................... (ANO)
5. Je důvod k úpravě odpočtu daně podle § 76 ZDPH? Pokud ano, vypočítejte ........................  (ANO)

Budova městyse – poměrný nárok na odpočet daně – rok 2019

Vhodné sledovat na kartě majetku

Q roku Text Řádek DP Základ daně DPH Poznámka
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Podklad k zadání příkladu za 1. Q – vyřešte

ř.

základní 1

snížená 2

základní 3

snížená 4

základní 5

snížená 6

základní 7

snížená 8

9

základní 10

snížená 11

základní 12

snížená 13

20

21

22

23

24

25

26

30

31

32

33

34

Krácený odpočet

základní 40

snížená 41

42

základní 43

snížená 44

45

46 0
47

50

52 0
53

60

61

62

63

64

65

66

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty
I. Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku 

Dovoz zboží (§ 23)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4/ §19 odst. 6)

Pořízení zboží z jiného členského státu
(§16; §17 odst.6 písm e); §19 odst. 3/ §19 odst. 6)

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1
od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel
zboží nebo příjemce služeb

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

Vývoz zboží (§ 66)

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (19 odst. 4)

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)  

III. Doplňující údaje

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou
Pořízení zboží

Dodání zboží

IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g

Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 a násl., resp. §74a)
Věřitel

Dlužník

Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 79 až § 79d

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42+ 43 + 44 + 45) 0

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) 51
S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 

V. Krácení nároku na odpočet daně
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

VI. Výpočet daňe
Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)  
Vrácení daně (§ 84)

Daň na výstupu (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená) 0

Část odpočtu v krácené výši Koeficient (%) Odpočet

Vypořádání odpočtu daně ( § 76 odst. 7 až 10 ) Vypořádací koeficient (%) Změna odpočtu

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)  
vzor č. 21

2

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 ) 0
Vlastní daň (62 – 63) 0
Nadměrný odpočet (63 – 62)  

PO T3–012 | Daň z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – příspěvkové organizace

PO T4–002 
Investiční dar přijatý  
příspěvkovou organizací

 Dar do veřejného rozpočtu ≠ dotace  
(není z veřejných rozpočtů)
 Dar do veřejného rozpočtu je transfer podle účetnictví  
[podle ČÚS 703 – Transfery bod 3.1 písm. a)] 

Účtování u příspěvkové organizace

Text účetní operace Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

1. Přijetí daru od nadace na investice 100 241 403

2. Tvorba fondu reprodukce majetku – fondu investic 100 401 416

3. Faktura za rekonstrukci školní jídelny 100 042 321

4. Úhrada faktury 100 321 241

5. Použití (čerpání) fondu reprodukce majetku – fondu investic 100 416 401

6. Zařazení do užívání 100 021 042

Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých 
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních 
a sociálních potřeb a s výjimkou postupu podle § 27 odst. 6.
(§�37�zákona�č.�250/2000�Sb.�–�malá�rozpočtová�pravidla)
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. 
(§�27�odst.�6�zákona�č.�250/2000�Sb.�–�malá�rozpočtová�pravidla)
Předpis daru – jinak než podnikatelé!
Položka
…
d)�� �„B.II.16.� Pohledávky� za� osobami�mimo� vybrané� vládní� instituce“� obsahuje� pohledávky 

za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z� titulu� dotací,� grantů,�
příspěvků,�subvencí,�dávek,�nenávratných�finančních�výpomocí,�podpor či peněžitých darů.

(§�22�odst.�3�vyhlášky�č.�410/2009�Sb.)

Stejně bychom postupovali u daru od fyzické osoby, například bývalého občana žijícího v zahraničí.

Nadace věnuje obci dar, který je určený na rekonstrukci budovy školní jídelny, která je majetkem 
obce a byla svěřená příspěvkové organizaci.
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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. 
(§�28�odst.�4�zákona�č.�250/2000�Sb.) 
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.
(§�27�odst.�6�zákona�č.�250/2000�Sb.)
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.
(§�27�odst.�7�zákona�č.�250/2000�Sb.)
Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, nebo stanoví-li tak zřizovatel podle § 27 odst. 4, 
se uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově 
neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel udělit předchozí souhlas společný pro více právních 
jednání. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednání se nepřihlíží.
(§�37b�odst.�1�zákona�č.�250/2000�Sb.)

Účtování u obce

Text účetní operace Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

1. Inkaso daru pro zřízenou příspěvkovou organizaci 100 231 375 KR

2.
Poskytnutí daru příspěvkové organizaci
ČÚS 703 bod 5.1.1

100 375 KR 231

Pro zjednodušení není použita rozpočtová skladba.

Dary nemusí jít přes účet obce, nespadají pod § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.: 

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

Průtokový transfer:
Průtokovým transferem je transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, 
a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci. 
[ČÚS 703 – Transfery bod 3.1 písm. d)].
Dar od nadace nebo občana je transfer, přestože není z veřejných rozpočtů! Není dotací.

PO T4–002 | Investiční dar přijatý příspěvkovou organizací
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PO T4–004 | Fond kulturních 
a sociálních potřeb (FKSP) –  
účet 412

1. Tvorba FKSP

Tvorba fondu (účet 412) Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

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

400 527 412

2. Převod peněz *
400 262 241/A

400 243 262

*  Jsme si vědomi, že je tento postup v rozporu s metodikou stanovenou v bodě 5.1.1 ČÚS 704, ale jde 
o jediné možné racionální řešení, mělo by být popsáno v příloze účetní závěrky.

2. Závodní stravování – formou obědů dodavatelsky

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 z FKSP – 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
550 262 243

550 241/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

Daňově neuznatelné – nebo obvykle hrazeno zaměstnancem  .................................... 45,40 Kč - 45 %

Hrazeno z FKSP 55 % z hodnoty cenin
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PO T4–005  
413 –  Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 

výsledku hospodaření,
414 – Rezervní fond z ostatních titulů

1.  Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného  
hospodářského výsledku

Zlepšený HV Částka  
v tis. Kč

Účet

MD Dal

PZ
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – 300 tis. Kč, 
finančně kryto je pouze 200 tis. Kč 
(rozdíl mezi 1. 1. a 31. 12. bankovní účet)

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).

411 ............... kryto penězi
413/A .......... kryto penězi
413/B ........... nad rámec krytí

100

431

411

100 413/A

100 413/B

2. Převod peněz k části fondu odměn kryté penězi v rámci analytické 
evidence na jednom bankovním účtě 100 241/A 241/A

3. Převod peněz k rezervnímu fondu (413/A), který je krytý penězi 100 241/A 241/A

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

4a. Neudělat nic a ponechat část rezervního fondu nekrytou x x x

4b.

Následný převod peněz k části fondu odměn 413/B původně nekryté 
penězi – následně dojdou úhrady pohledávek z minulých let 100 241/A 241/A

Převod mezi rezervním fondem krytým penězi a nekrytým penězi 100 413/B 413/A

A – analytický účet, B – analytický účet
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3. Teorie

3.1 Malá rozpočtová pravidla z. č. 250/2000 Sb.
(1)  Fond odměn je� tvořen� ze� zlepšeného� výsledku�hospodaření� příspěvkové� organizace,� a� to�

do�výše� jeho�80�%,�nejvýše�však�do�výše�80�%�objemu�prostředků�na�platy�stanoveného�
zřizovatelem� nebo� zvláštním� právním� předpisem,� a� peněžními� dary� účelově� určenými�
na�platy.

(2)  Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel.
(3)  Z� fondu� odměn� se� hradí� odměny� zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn se hradí 

případné překročení stanoveného objemu prostředků na platy 
(§ 32 zákona č. 250/2000 Sb. – malá rozpočtová pravidla).

3.2 ČÚS 704 Fondy účetní jednotky
4. Fond odměn 
4.1.  O tvorbě fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 411 – Fond odměn.
4.2.  O�čerpání�fondu�odměn�účtuje�účetní�jednotka�na�stranu�MÁ�DÁTI�účtu�411�–�Fond�odměn�

se�souvztažným�zápisem�na�stranu�DAL�účtu�648�–�Čerpání�fondů.
4.3.  Pro účtování o převodu peněžních prostředků použijí některé vybrané účetní jednotky účet 

262 – Peníze na cestě.

PO T4–003 | Fond odměn – účet 411
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PO T4–006 | Fond reprodukce 
majetku, investiční fond – účet 416  
– tvorba, použití (čerpání)

 Pravidlo! 
 Pro tvorbu peněžitého fondu je charakteristické, že jeho naplnění (tvorba)  
nebo použití (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

Podle rozhodnutí o dotaci bude předpokládaná výše dotace 100 % uznatelných nákladů.

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 vyhlášky 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 
podmíněné 
pohledávky 
z transferů

999

2.

Přijetí peněz – zálohy ČÚS 703 bod 5.3.1 900 241/A 374, (472)

Tvorba fondu reprodukce majetku – 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 
podmíněné 
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

Použití (čerpání) fondu reprodukce majetku – fondu investic 
ke dni platby ČÚS 704 bod 7.2 písm. a) nebo 7.4 písm. a)

800 416 401
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PO T5–001 
Zahraniční  
cestovné

Zadání
Hlavní účetní střední školy byla vyslána v rámci hlavní činnosti na zahraniční pracovní cestu 
do Londýna. Pracovní cesta byla v trvání od 26. 7. 202x do 8. 8. 202x. Zaměstnankyni byla poskytnuta 
záloha ve výši 250 GBP dne 23. 7. 202x. Kurz ČNB ke dni 23. 7. 202x je 29,50 Kč/1 GBP. Zahraniční měna 
ve výši 250 GBP byla nakoupena dne 23. 7. 202x za cenu 30 Kč/GBP. Zaměstnankyni bylo přiznáno 
kapesné ve výši 20 %. Kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu 8. 8. 202x činí 29 Kč/GBP. 
Zaměstnankyně předložila vyúčtování dne 10. 8. 202x. Nedoplatek na cestovném byl zaměstnankyni 
vyplacen dne 20. 8. 202x v české měně.

Z vnitřního předpisu 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 – Kurzové rozdíly ve výdajích, ale používá položku hlavní operace. 

Doplňující údaje:
Zahájení pracovní cesty: 26. 7. 202x ve 14.30 hod / Ukončení pracovní cesty: 8. 8. 202x v 18.15 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.

Řešení 
Viz interpretace Národní účetní rady:

I - 43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně Ing. Pěva Čouková,  
Ing. Libor Vašek Ph.D. 19. 10. 2020

1. Výpočet:
Zaměstnankyni nepřísluší nárok na tuzemské stravné. Základní sazba stravného dle vyhlášky 
č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 202x, je 45 GBP.
Přiznané kapesné ve výši 20 % zahraničního stravného dle § 180 zákoníku práce je 9 GBP.
26. 7. 202x    – doba trvání pracovní cesty 6 h a 35 min.:  
      1/3 sazby 15 GBP (stravné) + 3 GBP (kapesné) = celkem 18 GBP
27. 7. 202x až 7. 8. 202x  –  doba trvání pracovní cesty celých 12 dnů: 

12 x 45 GBP (stravné) + 12 x 9 GBP (kapesné) = 540 GBP + 108 GBP = celkem 648 GBP
8. 8. 202x    –  doba trvání pracovní cesty 16 h a 50 min.: 

2/3 sazby 30 GBP (stravné) + 6 GBP (kapesné) = celkem 36 GBP

2. Výpočet podle cestovního příkazu – použit kurz ČNB k datu vyplacení zálohy:
Celkem cestovné + vedlejší výdaje + cestovné ČR = 18 GBP + 648 GBP + 36 GBP + 35 GBP = 737 GBP x 29,50 Kč  
 = zaokrouhleně 21 742 Kč + 158 Kč = celkem 21 900 Kč
Vyplacena záloha GBP 250 x 29,50 Kč = zaokrouhleně 7 375 Kč
Doplatek: zahraniční cestovné + cestovné v ČR = 21 900 Kč - 7 375 Kč = 14 525 Kč

5449
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S NÁMI V TOM NEBUDETE SAMI

VIDEA
PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

ucetni-portal.cz/eshop/

KOEFICIENTY DPH 

Lenka Zábojová
Pěva Čouková

5. 12. 2019

ZÁKON O FINANČNÍ  
KONTROLE A INTERNÍ  
AUDIT VE VEŘEJNÉ SFÉŘE

Simona Pacáková
Pěva Čouková

20. 5. 2019

WEBINÁŘE
«

ONLINE SEMINÁŘE

«

BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ Č. 6 
ZAMĚŘENÝ NA OBCE  
A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Simona Pacáková

Vybíráme:

»  DPH pro obce a příspěvkové 
organizace 2020 a novinky 2021

 5. 1. 2021

»  Účetní a daňová závěrka 2020 – 
komplikované účetní a daňové 
problémy příspěvkových organizací 

 15. 1. 2021

» se záznamem tzv. „navěky“

»  možno sledovat v den živého 
vysílání online s možností  
pokládání dotazů

»  možno sledovat zpětně  
ze záznamu

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ZÁVĚRKA  
2019 – KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ  
A DAŇOVÉ PROBLÉMY  
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Simona Pacáková
Pěva Čouková

12. 12. 2019

6 ks



ing. Pěva Čouková
zakladatelka a      Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ® 
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