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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – příspěvkové organizace

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

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

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 podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, k poslednímu 
únoru po roce zařazení.

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

26
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Následující účetní období 202x+1

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

PO T3–002 | Investiční transfer u příjemce
Varianta 2: Účtování o záloze s vypořádáním v následujícím roce po zařazení majetku do užívání – nepřesnost odhadu snížení



4specialista-verejnasprava.cz/trenink/

Pěva Čouková

Výpočet – transferový podíl zůstává beze změny k 31. 12. 202x+1

Řádek Majetek Účet Původně 
transfer tis. Kč

Po změně 
transfer tis. Kč

Změna

1 Pořizovací cena majetku 022 1 200 1 200 0

V případě významné změny je nutno řešit pomocí interpretací: i
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