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ÚČETNÍHO PORTÁLU

VEŘEJNÁ SPRÁVA
MĚSÍČNÍK

ROZESÍLÁME!

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop
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Krásný den milé kolegyně a milí kolegové, 

držíte v ruce první číslo Měsíčníku pro veřejný sektor roku 2021 Účetního Portálu. 

Jsme v plné síle… Máme za sebou rok, který přinesl:  

 dokončení Veřejného specialisty 2020, 

 vydání publikace nejen pro obce, ale i pro příspěvkové organizace, tzv. tři knihy, 

 speciální vzdělávání formou ONLINE pro obce (šestka).

A připravujeme další.

Proč jsem se vydala touto cestou? Jaká tato cesta byla?

Upřímně, byla „velmi trnitá“ a mohla jsem si ji dovolit jen proto, že jsem to tak opravdu hodně chtěla. Trvala 
více jak pět roků. Hnacím motorem tedy byla jen a pouze moje touha vzdělávání pro obce a příspěvkové 
organizace mít. Chtěla jsem vytvořit pomocnou ruku pro účetní veřejného sektoru a pro všechny daňové 
poradce, kteří chtějí vstoupit do těchto sfér… V praxi se věnuji těmto subjektům více jak 25 let ☺. Být 
prostě oporou. 

Jsem nadšená, že zde jsme a děkuji kolegyni Lence Zábojové za to, že mě na tuto cestu přemluvila. 
Myslím, že kdybych na začátku věděla, kolik to bude času, váhala bych a možná couvla.

Dnes je dílo na světě…

Děkuji, že je vás stále více a více. 

Děláme i fyzické dohledy na několika obcích, abychom byli v praxi. 

A ty ostatní? Ty podporujeme cestou Účetního Portálu.

Užijte si lednové číslo a načerpejte další nové informace.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
www.pevacoukova.cz

P.S.
Nereaguji na e-maily jako odpovědi z rozesílek. Určitě to neznamená, že bych si 
Vás nevážila.  
Pokud mi chcete cokoliv vzkázat, napsat, prosím přes „NAPIŠTE NÁM“ na webu 
Účetního Portálu nebo na e-mail podpora@ucetni-portal.cz. Z obou zdrojů to 
ke mně dopluje… děkuji. 

ÚVODNÍ SLOVO

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme pozitivní… 
» Nevzdáváme se…

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
http://www.pevacoukova.cz
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strany 6–19
Účetní závěrka – obce,  
dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Autor: Ing. Pěva Čouková

17. 1. 2021

strany 20–30
Rozpočet pro územní samosprávné celky
Autor: Ing. Pěva Čouková

30. 12. 2020 

strany 45–51

K metodice přezkoumání hospodaření  
finančních operací, týkajících se cizích zdrojů  
ve smyslu právních přepisů o účetnictví
Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

25. 11. 2020 

strany 38–44

K metodice přezkoumání hospodaření 
 a nakládání s prostředky poskytnutými  
z národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 
poskytnutými na základě mezinárodních smluv
Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

strany 52–55

Vendor lock in aneb proprietální uzamčení  
veřejných zakázek na IT a závislost  
na jednom dodavateli
Autor: Mgr. Anna Bednářová 

29. 12. 2020 

strany 31–37
(De)regulace cen v pohřebnictví – 4. část 
Kazuistika z roku 2020
Autor: Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

11. 12. 2020

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Naše láska nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí,  
ale ne proto, že je chceme změnit my.“

Miguel Ruiz

Články

28. 1. 2021
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
      21. 1. 2021       Finanční zpravodaj číslo 6/2021
Ve finančním zpravodaji naleznete Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

     18. 1. 2021        Informace GFŘ k problematice registrace k DPH
Připomenutí obsahu vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH. Informace poskytují pouze 
základní přehled o problematice registrace k dani z přidané hodnoty zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby.

     15. 1. 2021        Nárok na ošetřovné je prodloužen do 22.1.2021 – z důvodu uzavření škol
Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 22. 1. 2021. 
V období od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 
26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní 
přítomnost ve škole.

     14. 1. 2021         Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací 
bez souhlasu zřizovatele
Samotné účetní zachycení ochranných prostředků na straně příspěvkové organizace nemá vliv na skutečnost, zda porušila zákon 
č. 250/2000 Sb., nebo nikoliv. Účetnictví pouze zachycuje ekonomickou realitu, ale nevytváří ji. Tedy příspěvkové organizace by 
neměly mít žádné obavy v souvislosti se samotným zaúčtováním přijatých ochranných prostředků v účetních knihách.

      5. 1. 2021          Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob 
v oblasti DPH od 1. 1. 2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané zákonem č. 80/2019 Sb. a zákonem č. 283/2020 Sb., v ustanovení 
§ 101a odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podle 
kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky: daňová přiznání nebo dodatečná daňová 
přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 ZDPH.

      5. 1. 2021          Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021
Ministerstvo financí pro rok 2021 připravilo několik změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů i podnikatelů. 
Zde je přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce, např. Daňová úleva pro zaměstnance, stravenková 
revoluce a spousta dalších.

      4. 1. 2021          POKYN Č. GFŘ – D – 48, kterým se stanovuje formát a struktura 
datové zprávy
Přinášíme Vám POKYN Č. GFŘ – D – 48. Tímto pokynem Generální finanční ředitelství v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, které stanoví, zveřejňuje formát 
a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím se činí podání vůči orgánům Finanční správy ČR jako správcům daně.

      4. 1. 2021          Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků 
aktualizované a platné od 1. 1. 2021
Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizované vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

    23. 12. 2020       Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku
Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém 
roce. Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo 
vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, 
a to i za celý rok 2020.

    18. 11. 2021       RISRE – Správa číselníků
Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP.
Metodická pravidla pro používání číselníků jsou uvedena v dokumentu Identifikace koruny.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-cislo-6-2021-5688-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-problematice-registrace-k-dani-z-pridane-hodnoty-5677-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narok-na-osetrovne-je-aktualne-prodlouzeno-do-22-1-2021-z-duvodu-uzavreni-skol-5670-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prijeti-daru-osobnich-ochrannych-pomucek-prispevkovou-organizaci-bez-souhlasu-zrizovatele-5671-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prijeti-daru-osobnich-ochrannych-pomucek-prispevkovou-organizaci-bez-souhlasu-zrizovatele-5671-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-elektronickemu-podani-identifikovanych-osob-v-oblasti-dane-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2021-5658-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-elektronickemu-podani-identifikovanych-osob-v-oblasti-dane-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2021-5658-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-ministerstva-financi-pro-rok-2021-5647-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-c-gfr-d-48-kterym-se-stanovuje-format-a-struktura-datove-zpravy-5656-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-c-gfr-d-48-kterym-se-stanovuje-format-a-struktura-datove-zpravy-5656-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mistnich-poplatku-aktualizovane-a-platne-od-1-1-2021-5655-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mistnich-poplatku-aktualizovane-a-platne-od-1-1-2021-5655-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-nabyvani-ucinnosti-danoveho-balicku-5643-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek
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Účetní závěrka – obce,  
dobrovolné svazky obcí  
a příspěvkové organizace
Autor: Ing. Pěva Čouková

Vybrané účetní jednotky

Vybranými účetními jednotkami jsou:
 organizační složky státu,
 státní fondy podle rozpočtových pravidel,

 územní samosprávné celky,
 dobrovolné svazky obcí,

 Regionální rady regionů soudržnosti,

 příspěvkové organizace a

 zdravotní pojišťovny.

(§ 1 odst. 3 ZÚ)

Kategorie účetních jednotek

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje:

a) subjekt veřejného zájmu,

b) vybraná účetní jednotka.

(§ 1b odst. 5 ZÚ)

Vznik, zánik obcí, dobrovolných svazků obcí 
a příspěvkových organizací

3.1 Obce
 Zákon č. 1/1993 Sb. – Ústava České republiky

 Čl. 100
 (1)  Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy 

jsou správními obvody.

 (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

 (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu – kraje, okresy
 Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy

 - okresy
 - kraje

3.2 Dobrovolný svazek obcí
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 49 odst. 2

  Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

1

2

3
1

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

17. 1. 2021

https://www.codexisuno.cz/arL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arN?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/ceske-ucetni-standardy-702-otevirani-a-uzavirani-ucetnich-knih-1018-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/ceske-ucetni-standardy-702-otevirani-a-uzavirani-ucetnich-knih-1018-c.html
https://www.codexisuno.cz/arP?lang=cs
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3.3 Příspěvkové organizace
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm d)

 Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace, schvalovat jejich zřizovací listiny

Účetní závěrka – postup

4.1 Uzavírání účetních knih 
Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy

a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
b) k poslednímu dni účetního období,
...
d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn,
...
j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis.

(§ 17 odst. 2 ZÚ)

Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, 
jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. 
Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva 
a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož 
zřizovatele.

(§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.) 

4.2 Otevírání účetních knih 
Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy
a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,
b) k prvnímu dni účetního období,
...
j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis.

(§ 17 odst. 1 ZÚ)

4.3 Grafické znázornění uzavírání a otevírání účetních knih 
Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Převod konečných stavů nákladů a výnosů

T 5 – Náklady T 6 – Výnosy

493 – Výsledek hospodaření 
běžného účetního období

4

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/arQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ats?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arT?lang=cs
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Převod konečných stavů rozvahových účtů

Převod konečných (počátečních) stavů na rozvahové účty

Účet 492 –  
Konečný účet rozvažný

Aktivní rozvahové účty

Účet 493 –  
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období

při zisku

při ztrátě

Pasivní rozvahové účty

Pasivní rozvahové účty

Aktivní rozvahové účty

Účet 431 – Výsledek  
hospodaření ve schvalovacím 

řízení

při zisku

při ztrátě

Účet 491 –  
Počáteční účet rozvažný

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková
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4.4 Účetní závěrka – legislativní rámec 
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
2.  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (§ 37b ZÚ od 1. 1. 2010), dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.
3. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (§ 37b ZÚ – účinnost od 5. 10. 2010)
4.  Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 

centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická 
vyhláška o účetních záznamech) (§ 37b ZÚ – účinnost od 1. 1. 2010)

5.  Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 
(§ 37b ZÚ od 1. 8. 2013)

6.  Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 
(§ 37b ZÚ od 1. 1. 2015)

7. České účetní standardy:
 701 – Účty a zásady účtování na účtech 
 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih 
 703 – Transfery 
 704 – Fondy účetní jednotky 
 705 – Rezervy 
 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek 
 707 – Zásoby 
 708 – Odpisování dlouhodobého majetku 
 709 – Vlastní zdroje 
 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 

4.5 Účetní závěrka a zákon o účetnictví – vybraná ustanovení
(1)  Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji
 a) rozvaha (bilance),
 b) výkaz zisku a ztráty,
 c)  příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním 

§ 7 odst. 3 až 5 ZÚ a § 19 odst. 5 a 6 ZÚ.
(2) Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i 
  přehled o peněžních tocích a 
  přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud 
k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě hodnoty uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) 
bodech 1 a 2. (§ 18 ZÚ)

Jsou to tyto podmínky:
1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,
2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.

Poznámka pro obce a DSO:
Sestavení výkazu o hospodaření FIN 2-12 M – není součást účetní závěrky
 Výkaz Fin 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

  Příloha 2 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

 Transfery a půjčky
  K zajištění sledování finančních toků transferů a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný 

pro příslušný rozpočtový rok na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován. Struktura 
účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele transferu nebo půjčky a třímístným kódem dotačního 
titulu.

Vybrané účetní 
jednotky postu-

pují podle českých 
účetních standardů 

vždy! 

(§ 36 ZÚ)

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/arU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as0?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as1?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arX?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aua?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aub?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/auc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aud?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as8?lang=cs
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku
https://www.codexisuno.cz/as3?lang=cs


10

Měsíčník pro veřejnou správu č. 1/2020 internetového portálu 
www. ucetni-portal.cz

4.6 Účetní závěrka a vyhláška č. 410/2009 Sb. – vybraná ustanovení
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona o účetnictví, které jsou: 

 územními samosprávnými celky, 

 dobrovolnými svazky obcí (dále jen „svazky obcí), 

 regionálními radami regionů soudržnosti, 

 příspěvkovými organizacemi, 

 státními fondy podle rozpočtových pravidel, 

 organizačními složkami státu. 

(§ 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

Vyhláška stanoví:

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b)  uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně 
uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,

d)  uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání 
s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,

e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,

f) směrnou účtovou osnovu,

g)  účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití 
opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,

h) závazný vzor částí účetní závěrky 

(§ 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

 Příloha č. 1 – závazný vzor ROZVAHA – vždy se sestavuje

 Příloha č. 2 – závazný vzor VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – vždy se sestavuje

 Příloha č. 3 – závazný vzor PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – sestavuje se za podmínek § 18 ZÚ

 Příloha č. 4 – závazný vzor PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTÍHO KAPITÁLU – sestavuje se za podmínek § 18 ZÚ

 Příloha č. 5 – závazný vzor PŘÍLOHA – vždy se sestavuje

(§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

VZORY JSOU závazné a jsou PRO:

a) organizační složky státu,

b) územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,

c) příspěvkové organizace,

d) státní fondy 

(§ 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

Jednotlivé položky jsou v Kč zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

NEZBYTNÉ PODMÍNKY SESTAVENÍ VÝKAZŮ ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY:

1. AKTIVA = PASIVA

2.  Výsledek hospodaření za účetní období ve výkazu zisku a ztráty = výsledek hospodaření běžného účetního období 
v rozvaze

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/as9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ase?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asg?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asl?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ash?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asl?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ask?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asm?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asn?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aso?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asp?lang=cs
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4.7 Rozvaha (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. – závazný vzor)

Hodnoty k rozvahovému dni účetní záverky

První sloupec Brutto – hodnoty bez úpravy

Druhý sloupec (JEN U AKTIV) Korekce – oprávky, opravné položky, a to vždy s kladným znaménkem

Třetí sloupec (JEN U AKTIV) Netto – hodnoty po úpravě o oprávky a opravné položky

Hodnoty k minulému účetnímu období

Čtvrtý sloupec Netto – netto hodnoty bezprostředně předcházejícího období

(§ 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

K rozvahovému dni

§ 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých 
syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem.

S výjimkou syntetických účtů, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Jsou to tyto účty:

227 Účet hospodaření státního rozpočtu – účet pro stát

Vždy kladné hodnoy – výsledek 
VŽDY na DAL

-
na stále  
stejné 
pozici

PASIVA

Skupina 40x Účty jmění účetní jednotky

401 Jmění účetní jednotky

404 Agregované příjmy a  výdaje předcházejících 
účetních období – účet pro stát

405 Kurzové rozdíly

406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407 Jiné oceňovací rozdíly

408 Opravy předcházejících účetních období

Skupina 43x Výsledky hospodaření

Kladné i záporné hodnoty – 
výsledek 

VŽDY na DAL

+/-
na stále  
stejné 
pozici

PASIVA

431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních 
období

Skupina 49x Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

491 Počáteční účet rozvažný

492 Konečný účet rozvažný

493 Výsledek hospodaření běžného účetního období

499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů

Poznámka
Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se v okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných 
na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s  kladným, nebo se záporným znaménkem.

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/ase?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asr?lang=cs
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K rozvahovému dni nebo k mezitímní účetní závěrce

§ 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
K okamžiku sestavení mezitímní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází k porovnání stran MD a DAL a výsledný 
rozdíl vstupuje na výslednou stranu u těchto účtů:

Jedná o tzv. „pohledávkové i závazkové účty“

248 Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu – účet pro stát

vykázání podle
zůstatku 

AKTIVA/PASIVA

Skupina 33x Zúčtování s institucemi

336 Sociální zabezpečení 

337 Zdravotní pojištění 

338 Důchodové spoření 

Skupina 34x Zúčtování daní

341 Daň z příjmů

342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

343 Daň z přidané hodnoty

Ostatní

355 Zúčtování z přerozdělování daní – pro správce daně

363 Pevné termínové operace a opce

375 Krátkodobé zprostředkování transferů

475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

4.8 Výkaz zisku a ztráty (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. – závazný vzor)
Zobrazují se konečné zůstatky nákladů a výnosů a výsledek hospodaření, v členění:

a) běžné účetní období ve dvou sloupcích

 1. za hlavní činnost účetní jednotky a

 2. za hospodářskou činnost účetní jednotky,

b) minulé účetní období ve dvou sloupcích

 1. za hlavní činnost účetní jednotky a

 2. za hospodářskou činnost účetní jednotky.

(§ 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

4.9 Hlavní a hospodářská činnost
(3)  Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním 

předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.

(4)   Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti 
stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

(§ 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

První, co se budeme muset řešit případně prověřit na obci, DSO nebo příspěvkové organizaci je to, co bude zahrnuto do 
hospodářské činnosti.

Na obci doporučuji vyřešit, podle mne nejlépe na úrovni zastupitelstva, co bude činností hlavní a co hospodářskou. Klíč 
bychom měli hledat v tom, co je a není výkonem veřejné správy. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

(§ 2 odst. 2 zákona o obcích)

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/ass?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ast?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ast?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asu?lang=cs
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Stanovisko MF ČR k pronájmu obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

Dotaz: 
Lze pronájem obecních bytů a nebytových prostor vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost?

Odpověď:
Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na 
účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, které nejsou z pronájmu nemovitostí, např. zálohy na služby.

Podle § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není 
dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.

Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se
 cizích prostředků,
 sdružených prostředků.

Podnikatelská činnost územního samosprávného celku nebo svazku obcí se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její 
výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku nebo svazku obcí.

Podle § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 
považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“.

V § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) je stanoveno, že živností je soustavná 
činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených tímto zákonem. K tomu odkazujeme např. na ustanovení § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona podle 
kterého není živností pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Demonstrativní výčet příjmů rozpočtu obce je uveden v § 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Jedním z příjmů rozpočtu 
obce je podle § 7 odst. 1 písm. a) příjem z vlastního majetku a majetkových práv.
Demonstrativní výčet výdajů rozpočtu obce je uveden v § 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Podle § 9 odst. 1 písm. b) 
se z rozpočtu obce hradí zejména výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí 
o vlastní majetek a jeho rozvoj.

O podnikatelskou činnost by se jednalo pouze v případě, pokud by obec vykonávala nějakou podnikatelskou činnost na 
základě vlastního živnostenského oprávnění (např. hostinskou činnost). Tato podnikatelská činnost by pak byla sledována 
mimo rozpočtové příjmy a výdaje, její výsledek by se promítl do rozpočtu města po uplynutí rozpočtového roku a byl by 
součástí závěrečného účtu obce.

V této souvislosti upozorňujeme, že z pohledu definice podnikatelské činnosti obce je irelevantní, zda má obec pro účely 
správy vlastního majetku uzavřenu mandátní nebo jinou smlouvu s realitní kanceláří, která za město provádí veškerou 
činnost spojenou se správou nemovitostí. Obec pak ze svého rozpočtu uskutečňuje výdaje na základě smluvního vztahu, tedy 
hradí realitní kanceláři náklady činnosti, kterou pro obec vykonala. Realitní kancelář by pak měla mít stanovenou povinnost 
odvádět veškeré příjmy z pronájmu (mimo např. záloh na služby spojené s užíváním nemovitosti) do rozpočtu obce.

Vydáno 19. 3. 2020

Zdroj:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/pronajem-obecnich-bytu-a-
nebytovych-pros-37920

V příspěvkové organizaci je vymezení uvedeno ve zřizovací listině. Konkrétně je jedná o 

 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,

  okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla 
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění 
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně (§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.).

U dobrovolného svazku obcí nalezneme předmět činnosti ve stanovách (§ 50 zákona o obcích). 

Kde je definice podnikání v našem právu? 

V občanském zákoníku v § 420 nalezneme definici podnikatele. Je to každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet 
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku. 

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/asv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asA?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asC?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asC?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asC?lang=cs
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/pronajem-obecnich-bytu-a-nebytovych-pros-37920
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/pronajem-obecnich-bytu-a-nebytovych-pros-37920
https://www.codexisuno.cz/asD?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asE?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asF?lang=cs
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Klíčem k definici podnikání je tedy ziskovost neboli kalkulace nákladů, výnosů a předpoklad zisku. Nekalkulujeme-li zisk, 
naopak očekáváme dotace činnosti, nemůže být tato činnost podnikáním. Zisk samozřejmě nemusí být každý rok, ale je tam 
záměr zisku.

Samozřejmě u podnikání hodnotíme také soustavnost. Na podnikání je nezbytné vlastnit živnostenský list, případně jiné 
povolení.

Problém je v praxi se správou vlastního majetku – les, byty a další. Praxe je velmi nejednotná.

Osobně se kloním k ponechání správy majetku v hlavní činnosti.

Argumenty pro ponechání činnosti v hlavní činnosti 

1.  Argumenty pro toto řešení jsou, že správa vlastního majetku bez dalšího obecně není považována za hospodářskou 
činnost (doporučuji k tématu materiál paní doc. JUDr. Kateřiny Ronovské – Metamorfózy nadačního práva1, kde je 
rozebrána hospodářská činnost),

2.  pokud by zákonodárce uvažoval o činnostech pouze v hospodářské činnosti (např. hospodaření s lesem), pravděpodobně 
by nebylo v rozpočtové skladbě používané u obcí tolik položek k těmto činnostem (pozn. hospodářská činnost se 
nerozpočtuje podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). 

Argumenty pro přesun činnosti do hospodářské činnosti

1.  Pokud jakákoliv činnost podle kalkulace, záměru či plánu představuje činnost, kde jsou naplněny znaky podnikatele 
§ 420 NOZ, tj. že účetní jednotka má záměr ji provozovat soustavně a za účelem zisku, je nezbytný živnostenský list a je 
vhodné přesunout do hospodářské činnosti.

2. Není nutno tuto činnost rozpočtovat, čímž je zcela jistě usnadněna tvorba rozpočtu na obci.

Pozor!
Buď mám činnost v hlavní činnosti nebo ji mám v hospodářské, není možno vytvářet „hybrid“, „kočkopsa“, což je zjevné 
z mnoha účetních závěrek, které jsem si na státní pokladně (obce, DSO), případně na www.justice.cz (příspěvkové organizace) 
vybrala s tím, že je jisté, že budou mít určitou činnost.

Co mám na mysli? 
Skutečnost, že lze předpokládat, že pracují na hospodářské činnosti i zaměstnanci – 
tj. očekávám 
 ve výkazu zisku a ztráty účet 521 – Mzdové náklady + 524 – Zákonné sociální pojištění, 

  využívání dlouhodobého majetku, a to drobného, tedy účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku,
  využívání dlouhodobého hmotného majetku, tedy účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku.

Doporučuji být důslední v členění nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost!

4.10 Účetní závěrka a české účetní standardy
(1)  Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních 

závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních 
metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou 
od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou 
ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění 
účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla pro tvorbu a vydávání 
standardů může ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem. Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním 
zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů.

(2) Ministerstvo může s právnickou osobou vybranou ve veřejném výběrovém řízení uzavřít smlouvu o vytvoření standardu.

(3)  Z důvodu zvláštního charakteru majetku může ministerstvo vydat pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory 
a zpravodajské služby zvláštní standardy odchylné od odstavce 1. Tyto standardy a jejich vydání se nezveřejňují.

(§ 36 ZÚ)

1  Materiál je volně k dispozici na Účetním Portálu: www.ucetni-portal.cz/Přehledy/IX. Průvodce ČÚS - vyhlášky č. 504/2002 Sb. a 325/2015 Sb. – neziskové 
org. 3. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století.

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/asG?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/au2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/as3?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/3-metamorfozy-nadacniho-prava-v-evrope-a-ceske-republice-na-pocatku-21-stoleti-177-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-metamorfozy-nadacniho-prava-v-evrope-a-ceske-republice-na-pocatku-21-stoleti-177-G.html
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4.11 Srovnatelnost v účetní závěrce, významnost
§ 26 Vlastní kapitál – odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Položka: „C.I.7. Opravy předcházejících účetních období“ 

obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních 
obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 
0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.

V případě, kdy informace uváděné za minulé období nejsou srovnatelné, upraví se údaje i za minulé účetní období a uvede 
se odůvodnění v příloze. 

Problematiku doplňuje interpretace NÚR (naleznete na www.ucetni-portal.cz/Interpretace NÚR):

I - 30
Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období 

v individuální účetní závěrce podnikatelů 
(nahrazuje I-11)

Ing. Jiří Pelák Ph.D. 23. 6. 2014

Přehled definice významnosti pro vybrané účetní jednotky

Významná částka v jednotlivých případech

Významná částka - určení Porovnání Částka Právní předpis

Ocenění nehmotného majetku Více než 60 000 Kč § 19 odst. 7 ZÚ

Ocenění samostatných movitých 
věcí nebo souboru movitých věcí Více než 40 000 Kč § 19 odst. 7 ZÚ

Za významnou se považuje každá 
jednotlivá oprava Alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto 

za minulé účetní období
§ 26 odst. 2  

vyhl. č. 410/2009 Sb.

Za významnou se považuje každá 
jednotlivá oprava Alespoň 260 000 Kč § 26 odst. 2 

vyhl. č. 410/2009 Sb.

Významná částka souhrnně za účetní závěrku

Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné 
uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti 
s jinými obdobnými informacemi. 

§ 19 odst. 7 ZÚ

4.12 Zjednodušený rozsah účetnictví – příspěvkové organizace
Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud dále není stanoveno jinak, může účetní jednotka, pokud tak u příspěvkové 
organizace rozhodne její zřizovatel. 

(§ 9 odst. 3 ZÚ)

(1) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
 a)  sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění 

podrobnější,
 b) mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
 c) nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3, s výjimkou odpisů,
 d)  nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek 

podle zvláštních právních předpisů,
 e) nepoužijí ustanovení § 27 (reálná hodnota),
 f )  sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek (§ 4 odst. 8) prováděcím právním 

předpisem.

(2)  Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle odstavce 1, nemusí použít ustanovení § 13 odst. 1 
písm. c) a d) (podrozvahové účty, členění analytických účtů).

(3) Uplatnění postupu podle odstavců 1 a 2 není porušením ustanovení § 3 odst. 1 a § 7 odst. 1 a 2.

(§ 13a ZÚ)

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/asJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asK?lang=c
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-nur/
https://www.codexisuno.cz/asL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ayS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/asU?lang=cs
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(1)  Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
 a) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a 
 b) nepoužijí ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou.
(2)  Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek 

nebo svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

(§ 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

4.13 Práce na účetní závěrce
1. inventarizace majetku a závazků

2. závěrečné operace u zásob

3. odpis pohledávek

4. tvorba případně rozpuštění opravných položek

5. kontrola časového rozlišení

6. zaúčtování dohadných položek

7. tvorba případně zrušení rezerv

8. ocenění cenných papírů a podílů

9. sestavení daňového přiznání

10. zaúčtování splatné daně ze zisku

Účetní souvztažnosti – dohadné položky

č. Text Účet MD Účet DAL

1
Nevyfakturované dodávky 
- dodavatelé

5xx 389

042 389

2 - odběratelé 388 6xx

3 Dotace 388 403

4 Účet 319 = daňové výnosy za 12/202x, které jsou v bance v první 
polovině ledna 202x+1 388 672

4.14 Následné povinnosti spojené s účetní závěrkou
1. předání do CSÚIS

2. přezkum hospodaření u obcí, případně audit u obcí a příspěvkových organizací

3. veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací provedená obcí

4. schvalování účetní závěrky

5. zveřejnění účetní závěrky

Územní samosprávné celky kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací 
ve své působnosti (§ 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.).

4.15 Opětovné otevření účetních knih
Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s 
výjimkou případů přeměny obchodní korporace uvedených v odstavci 3.

Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z 
důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou 
opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona.

(§ 17 odst. 7 ZÚ)

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková
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4.16 Předávání účetních záznamů elektronicky do CSÚIS 
Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací 
státu

a) způsobem podle § 4, nebo

b)  prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nachází nebo na jehož území má dobrovolný svazek obcí sídlo, 
pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví.

[§ 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 
záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)]

Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 
písm. a) do centrálního systému účetních informací státu
a) způsobem podle § 4, nebo

b)  prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území má zřizovatel příspěvkové organizace sídlo, pokud tak místně příslušný 
krajský úřad stanoví.

[§ 5 odst. 6 vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 
záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)]

Účetní jednotky podle odstavců 5 a 6 předávají účetní záznamy v termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl 
možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů
a)  před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu v případech podle odstavce 5 

písm. a) a odstavce 6 písm. a), nebo

b)  v případech podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. b) před jejich konečným předáním do centrálního systému účetních 
informací státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle odstavce 1.

[§ 5 odst. 7 vyhlášky č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 
záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)]

4.17 Schvalování účetní závěrky

ř. Koho účetní závěrka je 
schvalována? Kdo schvaluje účetní závěrku? Lhůta

1. Obec Zastupitelstvo obce  
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 6 měsíců

2. Příspěvková organizace 
zřízená obcí

Rada obce (zřizovatele)  
§ 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v obcích, 
kde se rada nevolí, přechází tato pravomoc na zastupitelstvo 
obce § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

6 měsíců

3. Dobrovolný svazek obcí Nejméně tříčlenný orgán  
§ 50 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 6 měsíců

Způsob stanovení termínů

(1)  Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organizují činnosti při procesu schvalování účetní závěrky tak, aby 
byla schvalovaná účetní závěrka schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje; 
v případě mimořádné účetní závěrky se tato lhůta zkracuje na dva měsíce. Není-li účetní závěrka schválena v této lhůtě, platí, 
že schválena nebyla.

(2)  Schvalování účetní závěrky po uplynutí lhůty podle odstavce 1 se neprovádí ani v případě, že byly dodatečně zjištěny skutečnosti 
rozhodné pro její schválení; v případě zjištění skutečností rozhodných pro neschválení účetní závěrky se postupuje obdobně.

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková
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https://www.codexisuno.cz/at6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/at7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/at8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/at9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ata?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ata?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ata?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ate?lang=cs
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(3)  Lhůtu pro odstranění zjištěných vad nejméně v délce 5 pracovních dnů stanoví schvalující orgán nebo schvalující účetní 
jednotka s přihlédnutím k závažnosti zjištěných skutečností a k možným způsobům odstranění zjištěných vad.

(4)  Termíny pro předávání podkladů dotčenou účetní jednotkou se stanoví s ohledem na vhodnost zajištění podkladů, jejich 
strukturu a významnost.

(§ 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování některých vybraných účetních jednotek)

4.18 Zveřejňování účetní závěrky – příspěvkové organizace 
Způsoby zveřejňování

Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 ZÚ jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční 
zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do rejstříku, 
nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi 
byla sestavena (§ 18 odst. 4 ZÚ) a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v 
rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací 
stanovené ve zvláštních právních předpisech nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou 
použít obdobně i v uvedených případech.

(§ 21a odst. 1 ZÚ)

Tato povinnost se týká také příspěvkové organizace, která je zapsána v obchodním rejstříku.
(§ 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová pravidla)

Ministerstvo spravedlnosti čj. 349/01- L

Stanovisko ředitele legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. června 2001, podle něhož se bude 
postupovat při zápisech příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky do obchodního rejstříku.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obsahuje v § 27 úpravu zřizování, změn 
a rušení příspěvkových organizací. V odstavci 10 tohoto ustanovení se uvádí, že příspěvková organizace se zapisuje 
do obchodního rejstříku; návrh na zápis podává zřizovatel. Zákon neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které 
by eventuálně vztahovalo úpravu obsaženou v zákoně č. 250/2000 Sb. (včetně povinnosti zapisovat organizaci do 
obchodního rejstříku) i na příspěvkové organizace vzniklé podle předpisů účinných do 31. 12. 2000.

Lze tedy konstatovat, že na základě této právní úpravy nelze než učinit závěr, že příspěvkové organizace zřízené před 
1. lednem 2001 do obchodního rejstříku zapsat není nutné. 

Přesto osobně doporučuji zapsat a zveřejňovat i za tyto účetní jednotky a závěrky zveřejňovat!

Účetní závěrky příspěvkových organizací lze nalézt na http://monitor.statnipokladna.cz/.

4.19 Zveřejňování účetní závěrky – obce, dobrovolné svazky obcí 
Pro územní samosprávný celek by povinnost zveřejňovat účetní závěrky musel stanovit zvláštní právní předpis, žádný takový 
však není. Obce se nezapisují se do žádného rejstříku.

Obce a dobrovolné svazky obcí nemají povinnost zveřejňovat účetní závěrky do žádného rejstříku. 

Nicméně účetní závěrky, výkaz Fin 2-12 M a mnoho dalšího o těchto účetních jednotkách naleznete zde: http://monitor.
statnipokladna.cz/

V § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je stanovena povinnost zveřejnit závěrečný účet, ale ne v obchodním 
rejstříku, ale na své úřední desce.

Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření2 na svých 
internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
územního samosprávného celku3. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění 
příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu 

2  § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
3 § 84 zákona č. 128/2000 Sb. / § 35 zákona č. 129/2000 Sb. / § 59 zákona č. 131/2000 Sb.

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/atf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atg?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ath?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ati?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atj?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atk?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atl?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atm?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atm?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atk?lang=cs
http://monitor.statnipokladna.cz/
http://monitor.statnipokladna.cz/
http://monitor.statnipokladna.cz/
https://www.codexisuno.cz/atn?lang=cs


mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně 
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
(§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.)

Úplnost účetnictví

Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka
zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3, a
nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku,
popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku,
vyhotovila výroční zprávu,
popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu,
zveřejnila informace podle § 21a, a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.

(§ 8 ZÚ)

5

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021
Speciálně pro Vás jsme sestavili tuto skladbu naší ŠESTKY ONLINE SEMINÁŘŮ pro veřejný sektor.

#účetní závěrka obcí   #účetní závěrka příspěvkových organizací   
#DPH veřejného sektoru   #dotace správně   #koeficienty DPH   

#majetek a koeficienty

DPH pro obce a  příspěvkové organizace 2020 
a novinky 2021 – Ing. Simona Pacáková (5. 1. 2021)

BALÍČEK Č. 6

Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované 
účetní a daňové problémy příspěvkových organizací  
- Ing. Simona Pacáková (15. 1. 2021)

Účetní a  daňová závěrka 2020 – komplikované 
účetní a daňové problémy obcí 
- Ing. Simona Pacáková (18. 1. 2021)

Dlouhodobý majetek a DPH u veřejné správy 
– Ing. Bc. Lenka Zábojová (16. 3. 2021)

Daň z přidané hodnoty v praxi – Ing. Bc. Lenka 
Zábojová (17. 3. 2021)

Účtování dotací ve veřejném sektoru 
– Ing. Simona Pacáková (6. 4. 2021)

Živě od 9:00 do 14:00 hodin. Záznam navždy.

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

https://www.codexisuno.cz/ato?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atr?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-pro-obce-a-prispevkove-organizace-2020-a-novinky-2021-balicek-c-6-59-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-balicek-c-6-60-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-obci-balicek-c-6-61-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-dlouhodoby-majetek-a-dph-u-verejne-spravy-balicek-c-6-66-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dan-z-pridane-hodnoty-v-praxi-balicek-c-6-67-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-uctovani-dotaci-ve-verejnem-sektoru-balicek-c-6-115-S.html
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NOVINKA

AUTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s. ®
zakladatelka a   Účetního Portálu ®

JEDINEČNÉ 
KNIHY PRO 
VEŘEJNOU 

SPRÁVU 
+ E-BOOK

JEŠTĚ NENÍ NA VAŠEM STOLE?
JE TŘEBA JI TAM MÍT…

Vyřešené příklady pro příspěvkové organizace revidovala expertka na 
veřejnou správu Ing. Simona Pacáková.

60 příkladů - OBCE - včetně rozpočtové skladby

51 příkladů - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – včetně účtování fondů

P.S. všechny příklady jsou k dispozici  
na Účetním Portálu pro členy – balíček GOLD

Více na www.ucetni-portal.cz/eshop/

NOVINKA

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka 2019 – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka 2019 subjektů 
z veřejného sektoru
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

1 h 35 min

Konec roku a DPH

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková

21. 1. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-konec-roku-a-dph-ctvrtek-21-01-2021-19-00-209-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

