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ČÚS 704   Fondy účetní jednotky – obce a PO

ČÚS 704 
Fondy účetní jednotky – obce a PO

4.1 Fondy v rozvaze
           PASIVA

Označení ÚčetC. Vlastní kapitál

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn Příspěvkové organizace 411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb Příspěvkové organizace 412

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Příspěvkové organizace 413

4. Rezervní fond z ostatních titulů Příspěvkové organizace 414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic Příspěvkové organizace 416

6. Ostatní fondy Obce 419

4.2 Peněžní fondy u příspěvkových organizací
Příspěvková organizace tvoří tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
(§ 29 zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová pravidla)

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

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

unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České 

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

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

(§ 28 odst. 4-6 zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová pravidla)

Finanční hospodaření příspěvkových organizací
(10) Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že

a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se 
stanoveným účelem,

b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon 
nebo než rozhodl zřizovatel,

c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví tento 
zákon nebo jiný právní předpis,
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