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Výpůjčka

1. Výpůjčka majetku mezi vybranými účetními jednotkami
1.1  Příklad výpůjčky nemovitého majetku od zřizovatele do příspěvkové 

organizace – pohled obce
Obec převedla majetek – budovu školy do užívání PO formou výpůjčky. Pořizovací cena budovy 
školy činí 8 500 000 Kč, oprávky činí 500 000 Kč. Majetek zůstává v účetnictví obce.

Text účetní operace Částka 
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

PZ Budova školy 

PZ Oprávky k budově

1.2  Příklad výpůjčky nemovitého majetku od zřizovatele do příspěvkové 
organizace – pohled příspěvkové organizace

Příspěvková organizace bude evidovat majetek v podrozvahové evidenci. Pořizovací cena budovy 
školy činí 8 500 000 Kč, zůstatková hodnota 8 000 000 Kč.
Ocenění by mělo odpovídat znění § 53 odst. f ) vyhlášky č. 410/2009 Sb., že řádek „P.VI.6. Dlouhodobé 
podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce“ (účet  966) 
obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na 
základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného 
znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou.
Způsob ocenění zapracuje účetní jednotka do vnitřního předpisu – u příspěvkové organizace byla 
zvolena zůstatková cena účetní.

Text účetní operace Částka 
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

Budova školy, přijetí formou výpůjčky

2. Výpůjčka majetku ve vlastnictví nevybrané účetní jednotky
Obec má ve výpůjčce majetek, konkrétně 48 nádob na tříděný odpad od firmy EKO-KOM. Majetek 
je zajištěný smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Každá nádoba je oceněna ve výši reprodukční 
pořizovací ceny, tj. 3 000 Kč (kvalifikovaný odhad). 

Text účetní operace Částka 
v Kč

Vyhl. č. 323/2002 Sb. Účet

§ ÚZ POL MD Dal

Nádoby ve výpůjčce, přijetí formou výpůjčky

3. Teorie
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Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci (MF ČR 7. 9. 2020)
 




