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Návrh intepretace  

NI – 62   

Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v účetní 

závěrce vkladatele  

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). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. 

Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor 

Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní 

rady k interpretacím českých účetních předpisů. Postup popsaný v této interpretaci poskytuje 

účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace 

uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich 

získání. 

 

Popis problému: 

1. V praxi se lze setkat s různými přístupy k účetnímu řešení vkladu do právnických osob 

neziskového charakteru v účetní závěrce vkladatele. Hlavní příčinou je chybějící úprava 

v účetních předpisech. Cílem této interpretace je stanovit pravidla pro vykazování vkladů 

do právnických osob neziskového charakteru.  

2. V praxi se vyskytují podnikatelské subjekty, které mají ve svých firemních politikách 

mimo jiné veřejnou prospěšnost, kterou realizují formou poskytování darů nebo služeb 

potřebným. Často k této prospěšné činnosti zakládají právnické osoby, jejichž posláním 

není podnikání, ale právě dobročinné nebo společenské účely. Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) k tomuto 

účelu umožňuje založit fundaci (nadaci nebo nadační fond) nebo ústav. Do konce roku 

2013 bylo možné založit také obecně prospěšnou společnost.  

3. Zakladatel fundace, ústavu či obecně prospěšné společnosti se v zakladatelském právním 

jednání (dále jen „zakládací listina“) může zavázat k poskytnutí vkladu zakladatele.  

4. Občanský zákoník umožňuje právnickým osobám zakládat svěřenské fondy a vyčleňovat 

do nich majetek.  

5. Obdobně jako zakladatelé se mohou zavázat ke vkladům do právnických osob 

neziskového charakteru také další vkladatelé či poskytovatelé, kteří nejsou zakladateli.  

6. V praxi může nastat situace, kdy poskytovatel daru právnické osobě neziskového 

charakteru získá pozici nebo pozice ve správní radě či obdobném řídícím orgánu této 

právnické osoby a tím může získat kontrolu nad touto právnickou osobou. 

7. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále také „zákon“) v § 2 odst. 1 ukládá účetním 

jednotkám účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 
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8. Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ani související české účetní standardy číslo 

001–024 explicitně neřeší jakým způsobem se vykazuje poskytnutí vkladu do právnické 

osoby neziskového charakteru v účetní závěrce vkladatele. 

9. V praxi účetní jednotky používají jednu z následujících možností 

a) vykázání vkladu jako nákladové položky běžného účetního období; 

b) vykázání vkladu v dlouhodobých finančních aktivech. 

10. Vzhledem k absenci účetních předpisů pro vykázání vkladu v účetní závěrce vkladatele 

vyvstávají následující otázky 

a) za jakých podmínek se vykazuje vklad do právnické osoby neziskového charakteru 

v dlouhodobých finančních aktivech a kdy v provozních nákladech; 

b) jak se oceňuje vklad v případě jeho vykázání v dlouhodobých finančních aktivech; 

c) postupujete se obdobně při vykazování vkladů i ostatních vkladatelů, kteří nejsou 

zakladatelé; 

d) kdy se právnická osoba neziskového charakteru, do které je vkládán majetek, zahrnuje 

do konsolidačního celku. 

11. Tato interpretace řeší pouze postup na straně vkladatele. 

Řešení: 

12. Definice. Pro účely této interpretace 

a) za vkladatele se považuje zakladatel, vkladatel, poskytovatel i dárce podle 

následujících odstavců; 

b) za vklad se považují peněžní či nepeněžní majetkové hodnoty, které vkladatel 

poskytne právnické osobě neziskového charakteru; 

c) za právnickou osobu neziskového charakteru se považuje právnická osoba nebo 

svěřenský fond, jejímž hlavním posláním není podnikatelská činnost, tj. právnická 

osoba, která nebyla založena či zřízena za účelem podnikání.  

13. Vklady do právnických osob neziskového charakteru se vykazují jako položka provozních 

nákladů, pokud nejsou splněny podmínky pro vykázání vkladu v dlouhodobých finančních 

aktivech uvedené v odstavci 14. 

14. Vkladatel vykáže vklad do založené právnické osoby neziskového charakteru jako 

dlouhodobé finanční aktivum, pokud jsou splněny současně dvě podmínky 

a) založená právnická osoba neziskového charakteru je pod kontrolou vkladatele a 

b) vkladatel očekává z tohoto vkladu budoucí ekonomické užitky, které umí spolehlivě 

ocenit. 

15. V dlouhodobých finančních aktivech vkladatele se vklad vykazuje obdobným způsobem 

jako vklady do obchodních korporací.  

16. Navržené řešení se obdobně aplikuje při vykazování vkladů do právnických osob 

neziskového charakteru se sídlem nebo místem vedení v zahraničí. 
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17. Navržené řešení se aplikuje při vykazování vkladů do právnických osob neziskového 

charakteru bez ohledu na konkrétní typ právního jednání, kterým je poskytován vklad.  

18. Peněžní vklad vkladatele se v okamžiku vkladu ocení nominální hodnotou vložených 

finančních prostředků. Nepeněžní vklad se u vkladatele ocení účetní hodnotou vkládaného 

majetku. Toto platí i v případě, že občanský zákoník vyžaduje ocenění předmětu vkladu 

znalcem, které slouží jako východisko pro ocenění vkladu vkladatele (např. ve fundaci 

nebo ústavu).  

19. Pokud je vklad vykázán jako dlouhodobé finanční aktivum, nesmí být jeho ocenění vyšší 

než hodnota budoucího ekonomického užitku. Pokud je účetní hodnota vkládaného 

majetku vyšší než hodnota očekávaného budoucího ekonomického užitku, je rozdíl 

provozním nákladem. Není vhodné v okamžiku prvotního ocenění ocenit vklad jeho 

účetní hodnotou a ve stejném okamžiku k němu vytvořit opravnou položku ve výši 

zjištěného rozdílu. 

20. Vklad vykázaný jako dlouhodobé finanční aktivum podléhá testu na snížení hodnoty 

prováděnému vždy nejpozději k datu účetní závěrky. 

21. Pokud má vkladatel povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a právnická osoba 

neziskového charakteru, do které byl vložen majetek, je pod kontrolou vkladatele, je 

vkladatel povinen zvážit, zda zahrnout právnickou osobu neziskového charakteru do 

konsolidačního celku za podmínek stanovených zákonem a prováděcími právními 

předpisy.  

22. Pro účely bodu 21. není podstatné, zda vklad do právnické osoby, která je pod kontrolou, 

byl klasifikován jako dlouhodobé finanční aktivum nebo jako položka provozních 

nákladů. 

23. Při zvažování, zda zahrnout právnickou osobu neziskového charakteru, do které je vložen 

majetek, do konsolidačního celku bere vkladatel v úvahu 

a) zda je právnická osoba neziskového charakteru pod jeho kontrolou, 

b) zda je ekonomicky zdůvodnitelné zahrnutí právnické osoby neziskového charakteru do 

konsolidačního celku, 

c) přinese-li zahrnutí do konsolidačního celku vyšší informační hodnotu pro uživatele 

konsolidované účetní závěrky, 

d) nebude-li zkreslena konsolidovaná účetní závěrka nezahrnutím právnické osoby 

neziskového charakteru do konsolidačního celku, 

e) zda lze vyloučit právnickou osobu neziskového charakteru z důvodů vyjmenovaných 

zákonem nebo prováděcími předpisy k zákonu. 

24. Vykázáním vkladu do právnické osoby neziskového charakteru může vkladateli vzniknout 

povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

25. Obdobným způsobem jako vklad do právnické osoby neziskového charakteru se řeší 

vykázání vyčlenění majetku z vlastnictví vkladatele do svěřenského fondu, jehož hlavním 

posláním podle zakladatelského právního jednání není podnikatelská činnost. 
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Zdůvodnění: 

26. Vykazování vkladů majetku do jiné účetní jednotky je konzistentní bez ohledu na právní 

formu účetní jednotky, do které je vkládán majetek.  

27. Navržené řešení dává přednost ekonomické podstatě vkladu před stavem formálně 

právním, proto je vhodné aplikovat toto řešení bez ohledu na konkrétní typ právního 

jednání. 

28. Vkladatel by měl při vykázání vkladu jako dlouhodobého finančního aktiva vzít v úvahu 

také míru kontroly založené právnické osoby neziskového charakteru. Vklad do právnické 

osoby neziskového charakteru může být tedy vykázán v souladu se zákonem o účetnictví 

jako vklad  

a) do ovládané osoby – pokud vkladatel uplatňuje rozhodující vliv ve smyslu zákona o 

účetnictví. Takový vliv má vkladatel, který je jediným vkladatelem, nebo při 

rozhodování více vkladatelů disponuje více než 50 % hlasovacích práv; 

b) do osoby pod podstatným vlivem – pokud vkladatel při rozhodování více vkladatelů 

disponuje nejméně 20 % hlasovacích práv, avšak nemá rozhodující nebo společný 

vliv; nebo 

c) ostatní – pokud vkladatel neuplatňuje rozhodující ani podstatný vliv.  

29. Zákon nedefinuje pojem „ovládaná osoba“. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, tento 

pojem také neřeší. V oblasti obchodních korporací definuje pojem „ovládající osoba“ a 

„ovládaná osoba“ § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo 

či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace 

ovládaná ovládající osobou. 

30. O zakladateli fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti či svěřenského fondu, 

můžeme říci, že tuto osobu obdobným způsobem ovládá, pokud splňuje podmínky 

stanovené v bodě 28. Při vykázání vkladu v dlouhodobých finančních aktivech zohlední 

zakladatel míru své kontroly obdobným způsobem, jakých se vykazují vklady do 

obchodních korporací. Pokud má fundace, ústav či obecně prospěšná společnost více 

zakladatelů, vyplývá vždy ze zakládací listiny podíl jednotlivých zakladatelů na 

hlasovacích právech při rozhodování zakladatelů v oblastech, které jim podle zakládací 

listiny náleží (např. jmenování členů orgánů nebo změny zakládací listiny).  

31. Vkladatel by měl testovat, zda mu aktivum přinese budoucí ekonomické užitky. Vklad 

nahrazuje původně vykazované aktivum, které je předmětem vkladu, a měl by být 

testován obdobně jako původní aktivum. V případě, že vkladatel dočasně neočekává 

budoucí ekonomické užitky, měl by snížit hodnotu dlouhodobého finančního aktiva 

prostřednictvím opravných položek. V praxi může nastat situace, při které se změní 

vnitřní poměry právnické osoby neziskového charakteru (např. změnou zakládací listiny). 

Změna vnitřních poměrů může vést k vytvoření opravné položky, ke změně či zrušení 

vytvořené opravné položky. 

32. Podle § 22 zákona sestavuje konsolidovanou závěrku účetní jednotka, která je obchodní 

společností a je ovládající osobou s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají 
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společný vliv. Konsolidační celek tvoří účetní jednotka, která je ovládající osobou a účetní 

jednotky, které jsou ovládanými osobami podle § 22 odst. 3 zákona. Právní forma 

ovládaných osob nemá vliv na jejich zahrnování do konsolidačního celku. 

33. Důvodem pro zahrnování právnických osob neziskového charakteru, které jsou pod 

kontrolou vkladatele, do konsolidačního celku je mimo jiné 

a) ochrana uživatelů konsolidované účetní závěrky před jejím zkreslováním 

prostřednictvím neziskových organizací 

b) vykázání skutečné výše finančních prostředků vynaložených na veřejně prospěšné 

účely očištěných o náklady na správu   

Příklady: 

34. FUNDACE: Občanský zákoník umožňuje zakladateli nastavit pravidla fungování fundace 

s různou mírou závislosti na zakladateli. Zakladatel si může pro sebe v zakládací listině 

vyhradit například  

• právo změnit zakládací listinu, 

• právo jmenovat členy správní rady a ostatních orgánů, 

• právo na výplatu likvidačního zůstatku při zániku nadace. 

Tato práva zakladatele jsou významným znakem ovládání (kontroly).  

35. ÚSTAV: Pro vklad do ústavu platí obdobná pravidla jako v bodě 33 pro fundace, protože 

§ 418 Občanského zákoníku stanoví, že se na právní poměry ústavu použijí obdobně 

ustanovení o nadaci. 

36. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST: Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů, ponechává zakladateli možnost 

• jmenovat a odvolávat členy správní rady 

• změnit nebo zrušit rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti 

Naopak tento zákon  

• zakazuje používat výsledek hospodaření (zisk) ve prospěch zakladatelů, 

• vyplácet podíl na likvidačním zůstatku zakladatelům, pokud zakladatel není kraj, 

Česká republika nebo jiná obecně prospěšná společnost. 

Podle výše uvedeného právního stavu je zřejmé, že by podmínky pro vykázání vkladu 

v dlouhodobých aktivech splnily pouze účetní jednotky typu kraj, Česká republika nebo 

obecně prospěšná společnost.  

37. SVĚŘENSKÝ FOND: Podle § 1449 odst. 2 občanského zákoníku svěřenský fond zřízený 

k soukromému účelu může sloužit k prospěchu určité osoby. Tento fond lze zřídit i za 

účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, 

společníky či jiné osoby. Zakladatel svěřenského fondu vydává statut svěřenského fondu a 

v rámci svých zakladatelských práv může  

• jmenovat a odvolávat svěřenského správce; 

• sám vykonávat funkci svěřenského správce za slnění ostatních podmínek; 

• být osobou obmyšlenou a mít právo na plody a užitky ze svěřenského fondu; 

• mít právo na vydání majetku při zániku svěřenského fondu. 
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Konkrétní míra vlivu zakladatele na svěřenský fond je závislá na znění statutu svěřenského 

fondu. 

38. Očekávaný budoucí ekonomický užitek 

Očekávaný budoucí ekonomický užitek umožňuje přinášet budoucí přírůstky čistých 

peněžních toků vkladateli. Očekávaný budoucí ekonomický užitek v případě založené 

právnické osoby neziskového charakteru může být například  

• vrácení nepeněžního vkladu zpět vkladateli v souladu se zakládací listinou; 

• vrácení likvidačního zůstatku vkladateli v souladu se zakládací listinou; 

• výnos z převodu zakladatelských práv; 

• výnosy z nadačních příspěvků atd. 

39. Příklady možných vkladů a návrh řešení pro výkaznictví 

a) Peněžní vklad do nadace, jejímž posláním je public relations (udržování a ovlivňování 

vztahů s veřejností) zakladatele. Zakladatel má kontrolu nad právnickou osobou, 

nesplňuje však další podmínky uvedené v bodě 13: 

• v individuální účetní závěrce bude vklad vykázán jako provozní náklad; 

• v případné konsolidované účetní závěrce bude vklad vykázán jako náklad na reklamu. 

b) Vklad do právnické osoby neziskového charakteru, který zahrnuje dvě transakce, a to 

vklad peněžních prostředků určených na provoz právnické osoby neziskového charakteru 

a vklad nemovité věci, která má být po stanovené době vrácena vkladateli. Vkladatel 

splňuje všechny podmínky stanovené v bodě 13:  

• vložené peněžní prostředky budou vykázány v individuální závěrce jako provozní 

náklad; 

• nemovitá věc bude v individuální účetní závěrce vykázána jako dlouhodobé finanční 

aktivum oceněné účetní hodnotou vkládaného majetku s případným zohledněním 

znehodnocení tohoto dlouhodobého finančního aktiva ke dni účetní závěrky. 

 

Připomínky k tomuto návrhu interpretace lze zasílat do 30. září 2020 na adresu 

simona.pacakova@adu.cz. 

 


