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Pěva Čouková

PO T4–009 
Dar u příspěvkových 
organizací 

1. Dar přijatý od vybraných účetních jednotek
1.1  Přijatý dar – bezúplatné plnění od vybrané účetní jednotky – 

pohled příspěvkové organizace
Dobrovolný svazek obcí Kanalizace Haná bezúplatně převedl Základní škole Bohuňovice počítač – 
server. 

Obec Bohuňovice jako zřizovatel příspěvkové organizace udělila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. 
souhlas s přijetím daru. 

Pořizovací hodnota majetku byla 80 000 Kč. Oprávky k počítači ke dni převodu činí 20 000 Kč. Počítač 
byl pořízen z dotace ve výši 50 %. Účet transferu na pořízení dlouhodobého majetku, který činí ke dni 
předání 30 000 Kč.

Text účetní operace
Částka 

v Kč

Účet

MD Dal

Dlouhodobý hmotný majetek (zařazení) – pořizovací cena 
u vybrané účetní jednotky 80 000 

1.2  Poskytnutý dar – bezúplatné plnění vybrané účetní jednotce – pohled DSO
Dobrovolný svazek obcí Kanalizace Haná bezúplatně převedl Základní škole Bohuňovice počítač – 
server. 

Obec Bohuňovice jako zřizovatel příspěvkové organizace udělila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. 
souhlas s přijetím daru. 

Pořizovací hodnota majetku byla 80 000 Kč. Oprávky k počítači ke dni převodu činí 20 000 Kč. Počítač 
byl pořízen z dotace ve výši 50 %. Účet transferu na pořízení dlouhodobého majetku, který činí ke dni 
předání 30 000 Kč.

Text účetní operace
Částka 

v Kč

Účet

MD Dal

PZ Dlouhodobý hmotný majetek – počítač – server 80 000 02x/A x

PZ Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku – oprávky u vybrané 
účetní jednotky
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – příspěvkové organizace

Ocenění majetku darem nebo bezúplatně 

Předchozí souhlas

2. Dar přijatý od nevybraných účetních jednotek
Přijatý dar – bezúplatné plnění od nevybrané účetní jednotky – 
pohled příspěvkové organizace
Ocenění majetku darem nebo bezúplatně – v reprodukční pořizovací ceně 
[§ 25 odst. 1 písm. l) ZÚ]

Předpis pohledávky
Okamžik úč. případu = právní účinnost darovací smlouvy
Dar tepelného čerpadla od ČERPADLA s.r.o
Pořizovací hodnota byla  u s.r.o. 700 000 Kč. Oprávky ke dni převodu činí u s.r.o. 100 000 Kč.
Reprodukční pořizovací cena činí 500 000 Kč.

Text účetní operace
Částka 

v Kč

Účet

MD Dal

1.
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Může poskytnout příspěvková organizace dar?

(1)  Příspěvková organizace může poskytnout peněžní dary pouze z fondu kulturních a sociálních
potřeb.

(§ 62 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)
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