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Interpretace NÚR 

I–8 

Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných 
aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 2, Předmět účetnictví).  

Tato interpretace musí být aplikována v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady 
k interpretacím českých účetních standardů. 

 

 

Popis problému 

1. V řadě obchodních společností se v rámci personální politiky společnost zavazuje vynaložit 
určitý objem finančních prostředků na pokrytí sociálních potřeb svých zaměstnanců. V této 
souvislosti mají některé společnosti – zejména ty, jež mají svůj původ v dobách před rokem 
1989 – zakotvenu tvorbu sociálního fondu ve stanovách či ve své společenské smlouvě. V 
jiných společnostech – např. ve společnostech, kde působí odborové organizace – je tento 
závazek sjednáván pouze prostřednictvím kolektivní smlouvy. 

 
2. V praxi může docházet ke směšování statutárních fondů tvořených ze zisku dle stanov 

společnosti a závazků společnosti, vyplývajících z kolektivní smlouvy či jiných dohod. Nejčastěji 
se jedná o tzv. „sociální fond“ nebo o „fond odměn“. Pod těmito pojmy se však nechápe fond v 
pojetí zákona o obchodních korporacích, ale rozumí se tím objem prostředků, které se 
společnost zavázala či které plánuje vynaložit na daný účel. V některých případech tak může 
dojít k nesprávnému vykazování těchto závazků mezi složkami vlastního kapitálu obchodní 
korporace nebo může být srovnatelnost účetní závěrky ovlivněna metodikou účtování. 

 

Řešení 

3. Valná hromada může schválit v souladu se svými statutárními dokumenty (stanovami či 
společenskou smlouvou) vytváření fondů z disponibilního zisku, které používají dle svých  
potřeb. Pro účtování o prostředcích poskytnutých společností na pokrytí sociálních potřeb 
zaměstnanců je rozhodující, zda statutární dokumenty společnosti (stanovy či společenská 
smlouva) definují tvorbu fondu, určeného na úhradu sociálních nákladů. Společnost by měla při 
účtování postupovat v souladu se svými statutárními dokumenty, případně jinými smlouvami a 
dokumenty, které ji k pokrytí sociálních potřeb zaměstnanců zavazují. 

 
4. Není-li příslib úhrady prostředků na sociální potřeby zaměstnanců upraven statutárními 

dokumenty společnosti, je tento příslib podmíněným závazkem společnosti vůči jejím 
zaměstnancům. Vznik tohoto závazku lze odvodit od data účinnosti kolektivní smlouvy či jiného 
dokumentu, jímž se společnost k poskytnutí finančních prostředků zavazuje, resp. od data, kdy 
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byl nárok na poskytnutí těchto prostředků uplatněn. Pro společnost je vynaložení peněžních 
prostředků osobním nákladem. Pokud ke konci účetního období zůstává část prostředků 
vztahujících se k běžnému účetnímu období nevyúčtována, je vhodné při sestavování účetní 
závěrky tvořit na tyto osobní náklady rezervu, případně dohadnou položku pasivní. Zavazuje-li 
se společnost k poskytování návratných půjček na krytí sociálních potřeb svých zaměstnanců, 
představují takto poskytnuté prostředky pohledávku za zaměstnanci. 

 
5. V případě, že společnost definuje tvorbu sociálního fondu ve svých statutárních dokumentech, 

je nutno uvažovat o sociálním fondu v kontextu zákona o obchodních korporacích a v kontextu 
statutárních dokumentů společnosti. Protože tvorba sociálního fondu je v tomto případě 
závislá na zisku společnosti, lze očekávat, že statutární dokumenty společnosti upraví nejenom 
tvorbu sociálního fondu, ale i způsob jeho použití. Sociální fond vykazovaný ve vlastním 
kapitálu je vždy jeho nedílnou složkou, jeho použití je plně v kompetenci společnosti a třetí 
osoby se nemohou právně domáhat jeho výplaty. 

V této souvislosti je jistě na místě upozornit na ustanovení § 40 zákona o obchodních  
korporacích, který omezuje výplatu zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Obchodní korporace 
nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud 
by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu, kterým je insolvenční zákon. Při 
respektování výše uvedené zásady, a pokud není omezeno čerpání tohoto fondu statutárními 
dokumenty společnosti, je v kompetenci společnosti, na jaké účely budou tyto prostředky 
použity. 

 

Lze použít dva postupy účtování sociálního fondu 

Výsledkové účtování sociálního fondu 
6. V průběhu roku účtuje společnost o vynaložených prostředcích do osobních nákladů. Po 

úhradě těchto osobních nákladů je v odpovídající výši zúčtována příslušná část sociálního 
fondu. V případě, že společnost vynaloží více prostředků na osobní náklady, než byla výše 
sociálního fondu, ovlivní tento rozdíl výsledek hospodaření běžného roku. Valná hromada by 
měla v rámci schvalování výsledku hospodaření rozhodnout o úhradě nepokrytého rozdílu z 
jiných složek vlastního kapitálu společnosti (kapitálové fondy, ostatní fondy  tvořené ze zisku 
atd.) tak, aby sociální fond nevykazoval aktivní zůstatek. Pro vysvětlení pohybů ve vlastním 
kapitálu by společnost měla uvést v příloze v účetní závěrce přehled o vývoji vlastního kapitálu 
nebo tuto skutečnost uvést v přehledu o změnách vlastního kapitálu. 
 

Bilanční účtování sociálního fondu 
7. V průběhu roku se o použití sociálního fondu účtuje přímo proti úbytku finančních prostředků. 

Náklady společnosti tak nejsou ovlivněny použitím prostředků sociálního fondu. Prostředky, 
vynaložené společností na pokrytí sociálních potřeb zaměstnanců, nejsou plně zachyceny ve 
výkazu zisku a ztráty, což může způsobovat problémy řízení společnosti. V případě, že jsou ze 
sociálního fondu poskytovány návratné půjčky, účtuje se o těchto půjčkách na podrozvahových 
účtech. Jako při výsledkovém účtování sociálního fondu, tak i v tomto případě je v příloze v 
účetní závěrce vhodné uvést přehled o vývoji vlastního kapitálu, který by vysvětlil přírůstky a 
úbytky ve vlastním kapitálu společnosti, a to za předpokladu, že není sestavován samostatný 
přehled o změnách vlastního kapitálu. Pro správnou prezentaci účetní závěrky by zároveň bylo 
vhodné uvést, zda byl pro účtování o sociálním fondu použit výsledkový, nebo bilanční způsob. 
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Zdůvodnění 

8. Platné předpisy se popsanými problémy výslovně nezabývají. Řešení navazuje především na 
ČUS č. 019 – „Náklady a výnosy“ a příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 
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