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ČÚS 709
Vlastní zdroje – obce a PO

9.1 Úloha vlastního kapitálu v účetnictví
Kapitál zobrazuje vlastní zdroje financování u každé účetní jednotky. Je to suma majetku mínus 
dluhy. Ukazuje na „bohatství“ každé účetní jednotky. Samozřejmě za předpokladu, že je správně 
účtováno a dále správně vyjádřeny odpisy, rezervy, opravné položky (§ 25 odst. 3 ZÚ a § 26 odst. 3 ZÚ).

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Účty

1. Jmění účetní jednotky 401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403

4. Kurzové rozdíly 405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406

6. Jiné oceňovací rozdíly 407

7. Opravy přecházejících účetních období 408

9.2  Položky vlastního kapitálu 
C.I.1. Jmění účetní jednotky – účet 401, 
C.I.3. Transfery na pořízení dl. majetku – účet 403

Jmění účetní jednotky obsahuje zejména (§ 26 odst. 1 vyhl. 410/2009. Sb.)
- bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek,
- bezúplatně přešlý majetek nebo 
- předaný dlouhodobý majetek a 
-  přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo 

z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných 
právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě 
organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných 
právních předpisů.

VŠE JE TO TEDY MAJETEK NABYTÝ BEZ ÚPLATY! 

Lze to přirovnat vkladu společníka, v tomto případě je to jistý „vklad státu“.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (§ 2 zákona o obcích). Jedná se o hodnotu 
majetku, který patří obci. Nejedná se tedy o „studnu“, která nic nepřestavuje, ale je to v podstatě 
zjednodušeně řečeno hodnota majetku, která obci náleží v pořizovacích nebo reprodukčních 
cenách.
Závěr k účtu 401!
Považuji za zcela nesprávné účtovat na tento účet cokoliv jiného např. tvorbu fondů. Ta může být 
buď z výsledku hospodaření (příjmy – výnosy získané za účetní období) nebo z dalších vkladů příjmů 
od třetí osoby.
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