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Pěva Čouková

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

ČÚS 710 Text účetní operace Částka 
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

Po
ří

ze
ní

 –
 n

ák
up

 
D

D
H

M
 (5

.3
.1.

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

2. Zařazení softwaru do používání 23 000 x  x x 018 078

3. Úhrada faktury za DDNM 23 000
6171

Činnost místní 
správy

x
5172

Programové 
vybavení

321 231

Ro
zš

íř
en

í 
pr

og
ra

m
u 

(5
.2

.3
.)

1.
Faktura za rozšíření programu  
i pro starostu
- podlimitní TZ

23 000 x x x 549 321

2. Úhrada faktury za rozšíření programu
- podlimitní TZ 23 000

6171
Činnost místní 

správy
x

5172
Programové 

vybavení
321 231

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 x x x 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 x x x 018 078

12 000 x x x 558 649

Vy
tv

oř
en

í D
D

N
M

 v
la

st
ní

 č
in

no
st

í –
 a

kt
iv

ac
e 

(5
.3

.2
.) 1.

Vytvoření softwaru  
na evidenci docházky
Mzdové náklady

10 000 x x x 521 331

2a.
Výroba stolu do zasedací  
místnosti  
Zdravotní pojištění za obec 9 %

900 x x x 524 337

2b.
Výroba stolu do zasedací  
místnosti  
Zdrav. poj. za zaměstnance 4,5 %

450 x x x 331 337

3a. Výroba stolu do zased. místnosti
Sociální pojištění za obec 24,8 % 2 480 x x x 524 336

3b. Výroba stolu do zased. místnosti
Soc. poj. za zaměstnance 6,5 % 650 x x x 331 336

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

5. Poddodávka softwaru
Přijatá faktura 11 000 x x x 518 321

M
zd

ov
é 

ná
kl

ad
y

1

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

USC T0–004  
Dlouhodobý hmotný majetek  
určený k prodeji

Obec má pozemek, jehož součástí je budova. V objektu se provozuje kino a obec se rozhodla kino 
i pozemek prodat.
Zastupitelstvo záměr prodeje na zastupitelstvu podle § 85 zákona o obcích schválilo, návrh smlouvy 
je zveřejněn.

Hodnoty z účetnictví:
Pořizovací cena 2 mil. Kč, oprávky 400 tisíc Kč, pozemek 500 tisíc Kč.
Znalec ocenil budovu na 1 milion Kč (snížení hodnoty oproti účetnictví o 600 tisíc Kč), pozemek 
na 1 mil. Kč (zvýšení hodnoty o 500 tisíc Kč).
Prodej se uskutečnil souhrnně za 1,6 mil. Kč, z toho 800 tisíc Kč za pozemek a 800 tisíc Kč za budovu 
– převzato rozpočítáním reprodukční pořizovací ceny podle posudku znalce – § 24 odst. 3 ZÚ.

Rekapitulace přecenění:
budova netto hodnota  1 600 000 Kč přecenění na 1 000 000 Kč  rozdíl  - 600 000
pozemek netto hodnota    500 000 Kč přecenění na 1 000 000 Kč  rozdíl  + 500 000

Ocenění reálnou hodnotou podle § 27 písm. h) ZÚ

Text účetní operace Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

PZ Budova 2 000 x x x 021 x

PZ Oprávky – netto hodnota 1 600 000 Kč 400 x x x x 081

PZ Pozemek 500 x x x 031 x

1.

Zrušení oprávek na základě 
rozhodnutí o prodeji  
§ 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,  
ČÚS 709 bod 4.3.2

400 x x x 081 x

2.

Záporný rozdíl z přecenění 
majetku na reálnou hodnotu
budova netto hodnota 1 600 000 Kč, 
přecenění na 1 000 000 Kč, rozdíl   - 
600 000
ČÚS 709 bod 4.3.2

600 x x x 407/001 x

3.
Budova – převod na majetek 
určený k prodeji v pořizovací ceně 
ČÚS 709 bod 4.3.2

1 000 x x x x 021

4.

Budova určená k prodeji – převod 
na účet majetku určeného 
k prodeji
§ 64 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Jiné oceňovací rozdíly – snížení 
ceny zachycované do rozvahy 
ČÚS 709 bod. 4.3.3

1 000 x x x 036/001 021

4

USC T0–004 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
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Pěva Čouková

USC T0–011 | Změna odpisového plánu  
a zavedení zbytkové hodnoty 
Výkonový odpis – povinný pro skládky

Obec má v majetku dlouhodobý hmotný majetek včetně skládky, kde používá výkonový odpis, 
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). 
V technické dokumentaci skládky je uvedeno, že za dobu životnosti lze na ni uložit 6 000 000 kg 
odpadu. Za dobu užívání skládky (2 roky) bylo uloženo na skládku 1 800 000 kg odpadu. Za leden 202x 
– 95 000 kg odpadu.

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

Skládka 3 200 000* - 140 000Δ výkonová

Úkol
Proveďte výpočet výše měsíčních účetních odpisů od třetího roku odpisování tohoto majetku,  
tzn. za leden 202x.

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

Skládka 960 000 x 47 500

Skládka – pomůcka k řešení – odpisy před změnou
Skládka: 3 200 000 / 6 000 000 = 0,53333333 Kč/kg odpad
Odpis za 24 měsíců = 0,5333333 x 1 800 000 = 960 000 Kč

Úprava odpisového plánu – odpisy po změně 
3 200 000* - 960 000 - 140 000Δ = 2 100 000 Kč

(ZC pro účetní odpisy)
2 100 000 / (6 000 000 - 1 800 000 kg) = 0,50
Měsíční odpis = 0,50 x 95 000 = 47 500 Kč

11

USC T0–011 | Změna odpisového plánu a zavedení zbytkové hodnoty – výkonový odpis – povinný pro skládky
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

USC T0–013  
Svěřený  
majetek 

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

Převod svěřeného majetku od zřizovatele do příspěvkové organizace účtujeme v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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. V PO se tento majetek účetně odepisuje. Vlastnická práva samozřejmě 
nepřechází, vlastníkem je nadále zřizovatel, který „nastaví“ pravidla hospodaření s tímto majetkem 
přímo ve zřizovací listině.

1.1 Převod úplně nového majetku
a)  Zřizovatel bezúplatně převádí v měsíci zařazení do majetku 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

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

PZ Nová budova školy 8 500 000 x x x 021 x

1.

Bezúplatné pozbytí – zrušení oprávek
ČÚS 709 bod 4.1.4

0 x x x 081 401

Bezúplatné pozbytí nové budovy školy svojí zřízené PO
Odúčtování zůstatkové ceny 
ČÚS 709 bod 4.1.2, § 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 x x x 401 021

Podrozvahová evidence 8 500 000 x x x 909 999

b)  Zřizovatel bezúplatně převádí v měsíci zařazení do majetku 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

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 pozbytí nové budovy školy svojí zřízené PO
Zrušení oprávek
ČÚS 709 bod 4.1.4

0 x x x 081 401

Bezúplatné pozbytí nové budovy školy svojí zřízené PO
Odúčtování zůstatkové ceny 
ČÚS 709 bod 4.1.2, § 25 odst. 6 ZÚ

8 500 000 x x x 401 021

Bezúplatné pozbytí nové budovy školy svojí zřízené PO
Převod investičního transferu
ČÚS 709 bod 4.2.2

8 500 000 x x x 403 401

Podrozvahová evidence 8 500 000 909 999

13
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USC T1–001 | Zásoby –  
účtování způsobem A, úbytek FIFO – 
pořízení, aktivace, skladové karty

ČÚS 
707

Text účetní operace
Částka 

v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL 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 
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 pro vlastní 
zaměstnance
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

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

700 x x x 544 112

7. 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

18

USC T1–001 | Zásoby – účtování způsobem A, úbytek FIFO – pořízení, aktivace, skladové karty
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

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
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

USC T3–002 | Investiční transfer u příjemce 
 Varianta 2: Účtování o záloze s vypořádáním 

v následujícím roce po zařazení majetku 
do užívání – nepřesnost odhadu snížení

Obec získává podle zákona č. 218/2000 Sb. od SFDI prostřednictvím kraje dotaci z Programu péče 
o krajinu (ÚZ 15091) na vybudování cyklostezky – dlouhodobý majetek obce. Podle rozhodnutí o dotaci 
bude předpokládaná výše dotace 80 % uznatelných nákladů.
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 202x

1. Přijatý transfer – záloha SFDI
(státní fond dopravní infrastruktury) 9 600 0000

15091 
Program 

péče o kra-
jinu

4213 
Investiční při-
jaté transfery 

ze SF

231 472 DL

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

12 000 x x X 042
021

321
042

3. 

Dohad poskytnuté dotace 
– před vypořádáním dotace
– transferový podíl 80 % z částky 1 200
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

Evidence 
dotace, 

např. ORG
x 551 081

5.

Časové rozlišení investičního 
transferu každý měsíc nejpozději 
na konci roku
transferový podíl 80 %
ČÚS 708 bod 8.3

16
(160) x

Evidence 
dotace, 

např. ORG
x 403 672

6. Zaplacení faktury 12 000 tis. Kč

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 x 403

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

KZ Přijatý transfer záloha 9 600 x x x x 472 DL

34
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Pěva Čouková

Příjemce transferu Částka 
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

Následující účetní období 202x+1

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

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

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

PZ Dohadný účet k transferu 9 600 x x x 388

PZ Přijatý transfer záloha 9 600 x x x x 472 DL

1.

Vypořádání dotace – nižší nárok o 100
28. 2. 202x+1
Pohledávka vůči poskytovateli 
transferu
ČÚS 703 bod 5.3.5. písm. c)

9 500 x x x 346 388

Korekce nepřesného odhadu dotace
ČÚS 709 bod 4.2.6

Pokud dochází k vypořádání investičního 
transferu podle Českého účetního standardu 
č. 703 - Transfery až po uvedení příslušného 
dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého 
hmotného majetku do stavu způsobilého k 
užívání, účtuje účetní jednotka k okamžiku 
tohoto vypořádání ve výši případného nepřesného 
odhadu výše přijatého investičního transferu na 
příslušnou stranu účtu 403 - Transfery na pořízení 
dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na 
příslušnou stranu příslušného syntetického účtu 
účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů.

JEDNORÁZOVÁ ÚPRAVA ÚČTU 672  
BEZ ZMĚNY TRANSFEROVÉHO PODÍLU.

100

x x x 403 388

x x x 672 403

Vypořádání se státním ÚZ
Převod zálohy
ČÚS 703 bod 5.3.6.

9 500 x x x 472 DL 346

KZ KZ zálohy 100 x x x x 472 DL

2. Vrácení peněz
ČÚS 703 bod 5.3.6. písm. b)

100

6402
Finanční 

vypořádání 
minulých 

let

15091
Program 

péče o kra-
jinu

5366
Výdaje z fin. 
vypořádání 

minulých let 
mezi krajem 

a obcemi

472 DL 231

3.

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

20
(240) x

Evidence 
dotace, 

např. ORG
x 551 081

4.

Časové rozlišení investičního 
transferu každý měsíc nejpozději 
na konci roku
transferový podíl 80 %
ČÚS 708 bod 8.3

16
(192) x

Evidence 
dotace, 

např. ORG
x 403 672

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

USC T3–002 | 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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Pěva Čouková

USC T3–008  
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 KR

2. Odeslání průtokové dotace 
příspěvkové organizaci 300

3113
Základní 

školy

33004
Počítačová  

gramotnost

5336
Neinvestiční 

transfery zříze-
ným příspěvko-

vým organizacím

375 KR 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 inves-

tiční přijaté 
transfery ze 
státního roz-

počtu

231 375 KR

2. Odeslání průtokové dotace 
příspěvkové organizaci 800

3113
Základní 

školy

17027
Podpora obnovy 

a rozvoje venkova

6356
Jiné investič-
ní transfery 

zřízeným 
příspěvkovým 
organizacím

375 KR 231

40
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Pěva Čouková

USC T3–010 | 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.

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 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]

42

USC T3–010 | Poskytnutí příspěvku zřízené příspěvkové organizaci obcí – investiční příspěvek bez vyúčtování a s vyúčtováním
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USC T3–012 | Poskytnutí a přijetí  
provozního příspěvku obcí do DSO – 
mikroregionům (obec je členem DSO) 

 Varianta 1: členský příspěvek

1.  Poskytnutí členského příspěvku bez vyúčtování – pohled obce

Poskytovatel transferu – obec Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

1.

Provozní příspěvek DSO – mikroregionu – členský
Nesepisuje se veřejnoprávní smlouva, 
stačí dohoda mezi obcemi a DSO 
(§ 46 zákona č. 128/2000 Sb.)

300 x x x 572 349

2. Odeslání provozního příspěvku 300

6409
Ostatní  
činnosti 

jinde  
nezařazené

x

5329
Ostatní neinves-

tiční transfery ve-
řejným rozpočtům 

územní úrovně

349 231

3. 

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

30 x x x 381 572

2. Přijetí členského příspěvku bez vyúčtování – pohled DSO

Příjemce transferu – DSO Částka  
v tis. Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

1.

Provozní příspěvek DSO – mikroregionu – členský
Nesepisuje se veřejnoprávní smlouva, 
stačí dohoda mezi obcemi a DSO 
(podle stanov – § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

300 x x x 348 672

2. Přijetí provozního příspěvku 300 0000 x
4121

Neinvestiční přijaté 
transfery od obcí

231 348

3. Vynaložené náklady 270 x x x 5xx x

4. 
DSO příspěvek nespotřebuje –
spotřeba bude v následujícím roce
VĚCNÁ A ČASOVÁ SOUVISLOST

30 x x x 672 384

44

USC T3–012 | Poskytnutí a přijetí provozního příspěvku obcí do DSO – mikroregionům (obec je členem DSO) –  
Varianta 1: členský příspěvek
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

Dobrovolný svazek obcí
§ 49
(1)  Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) za účelem ochrany 

a prosazování svých společných zájmů.
(2)  Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku 

obcí mohou být jen obce.
(3)  Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(4)  Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského 

úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku 
svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku 
obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických 
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, 
kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost 
spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo 
zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, 
v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. 
Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

(5)  K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se 
stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního 
orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

§ 50
(1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména
  a)  úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného 

pořádku, ochrany  životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  b)  zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu 

komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

  c)  zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní 
dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

  d  úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo 
ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných 
a jiných objektech ve vlastnictví obcí,

  e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
  f)  správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, 

sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
(2 Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno
  a) název a sídlo členů svazku obcí,
  b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
  c)  orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování 

včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku 
obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,

  d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
  e) zdroje příjmů svazku obcí,
  f) práva a povinnosti členů svazku obcí,
  g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
  h) podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
  i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.
(3)  Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; 

v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, 
nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí
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USC T3–017 
Daň z přidané hodnoty  
za poslední zdaňovací období 

Čtvrtletí (Q) Plátce DPH:

Horní Dolní
Horní Dolní 124
Horní Dolní 671 22
IČO: 002 93 580
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 obecního úřadu 
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:

Městys v 1. Q roku 202x uskutečnil 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)  Přijal zálohu na budoucí prodej pozemků, které budou prodávány v režimu osvobození od daně 

bez nároku na odpočet daně v celkové hodnotě 50 000 Kč.
f) Uskutečnil plnění z titulu pronájmu bytů neplátcům DPH v celkové výši 100 000 Kč.
Dále měl městys v 1.Q roku 202x ještě tato plnění:
g)  Pořídil zboží z jiného členského státu, celkem 100 EUR za 26 Kč v základní sazbě daně, výkon 

veřejné správy, nemá nárok na odpočet.
h)  Přijal plnění v přenesené daňové povinnosti za stavební činnosti na kulturním domě, kde 

městys pořádá kulturní akce za úplatu a dále krátkodobě do 48 hodin sál pronajímá. Základ 
daně 1 225 500 Kč.

i)  Přijal plnění, které souvisí s budovou městyse, kde městys uskutečňuje jak ekonomické činnosti 
zdanitelné, tak výkon veřejné správy. Městys vypočítal koeficient ve výši 84 % z celkového 
plnění 10 000 Kč v základní sazbě DPH.

j)  Přijal plnění, které souvisí s obchodem potravin, který má městys v majetku a který sám 
provozuje, 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 202x

Vhodné sledovat na kartě majetku

Q roku Text Řádek DP Základ daně DPH Poznámka

49

USC T3–017 | Daň z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období
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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)  

Podklad k zadání příkladu za 1. Q – vyřešte
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USC T4–002 | Dar přijatý od nadace  
určený pro zřízenou příspěvkovou  
organizaci obce

 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)] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dar do veřejného rozpočtu ≠ transfer podle rozpočtové skladby ?? 
(PŮVODNĚ termín DOTACE, NYNÍ TRANSFER), např. viz tabulka: 

Rozpočtová skladba – vyhláška č. 323/2002 Sb. 

41 Neinvestiční přijaté transfery

411x Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

412x Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

415x Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

42 Investiční přijaté transfery

421x Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

422x Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

423x Investiční přijaté transfery ze zahraničí

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.
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USC T4–003  
Sociální fond – 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. 202x 
Schválení zastupitelstvem obce 
a rozdělení zisku za předchozí 
rok 202x–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 419/001

Fond rozvoje bydlení 200 x x x x 419/002

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

*  Obce nemusí mít samostatný bankovní účet pro sociální fond (nemají FKSP). Pokud bude sociální fond na samo-
statném bankovním účtu, tak je to pořád 23/A a pro převod se použije účet 262 (převádí se mezi dvěma bankovní-
mi účty). Pokud to mají na hlavním účtě, tak budou převádět MD 231A / DAL 231A bez účtu 262.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019  
SUBJEKTŮ Z VEŘEJNÉHO  
SEKTORU

Simona Pacáková
Pěva Čouková

12. 12. 2019

KOEFICIENTY DPH 

Lenka Zábojová
Pěva Čouková

5. 12. 2019
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KONTROLE A INTERNÍ  
AUDIT VE VEŘEJNÉ SFÉŘE

Simona Pacáková
Pěva Čouková
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«
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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 obcí 
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» se záznamem tzv. „navěky“

»  možno sledovat v den živého 
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pokládání dotazů
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