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Metodické sdělení č. 9/2013
o účtování a vykazování návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje
u příspěvkových organizací zřizovaných krajem
I. Cíl a vymezení předmětu
1. Cílem tohoto sdělení je stanovit postup účtování a vykazování návratných finančních
výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím (dále jen „organizace“) z veřejných rozpočtů.
2. Návratnou finanční výpomocí se rozumí pro účely tohoto sdělení zejména půjčky z rozpočtu
zřizovatele uzavřené dle občanského zákoníku např. na předfinancování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a dále návratná finanční výpomoc poskytnutá
zřizovatelem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. organizace může získat od svého
zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže její vrácení je zajištěno jejími plánovanými zdroji
běžného roku, nejpozději však do 31. 3. následujícího roku.
II. Zásady pro účtování a vykazování návratných finančních výpomocí
1. Dlouhodobými návratnými finančními výpomocemi se rozumí takové závazky, u kterých
poskytovatel (např. zřizovatel) rozhodl, že doba jejich splatnosti je delší než jeden rok, přičemž
při posuzování této podmínky je nutné vycházet z doby vymezené okamžikem připsání
výpomoci na bankovní účet organizace a stanoveným termínem pro její vrácení na účet
poskytovatele. Organizace vykazuje tento druh poskytnuté výpomoci na účtu 452 – Přijaté
návratné finanční výpomoci dlouhodobé.
2. Pokud není splněno kritérium dlouhodobosti dle předchozího bodu 1, tedy doba splatnosti je
vymezena do jednoho roku včetně, organizace použije účet 326 – Přijaté návratné finanční
výpomoci krátkodobé.
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III. Vybrané postupy účtování
1. Zaevidování dlouhodobé návratné finanční výpomoci na podrozvahovém účtu 951 – Ostatní
dlouhodobá podmíněná aktiva se provede v okamžiku data nabytí platnosti a účinnosti smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci a zúčtování je:
P.č.

Popis

v Kč

MD

DAL

1.

Evidence možnosti čerpání návratné finanční
výpomoci dlouhodobé od zřizovatele

100 000

951

999

2.

Odúčtování
čerpání
výpomoci dlouhodobé

100 000

999

951

návratné

finanční

Poznámka

2. Evidování krátkodobých návratných finančních výpomocí na podrozvahovém účtu 949 –
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se nedoporučuje provádět zejména z důvodu
krátkodobého účinku vypovídací hodnoty tohoto aktiva.
3. K předchozím bodům 1. a 2. se dále sděluje, že evidování budoucích půjček, tedy budoucích
závazků na pohledávkových účtech podrozvahy 949 a 951 je dáno obsahovým vymezením
těchto položek dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Ministerstvo financí je při „vykazování“ těchto
závazků toho názoru, že přijetí těchto významných peněžních prostředků na účet organizace v
budoucnu bude působit jako finanční aktivum.
4. Přijetí prostředků návratné finanční výpomoci z rozpočtu poskytovatele na účet organizace a
splacení této půjčky z bankovního účtu organizace na účet poskytovatele se zúčtuje na
rozvahových účtech takto:
P.č.

Popis

v Kč

MD

DAL

1.

Přijetí návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(krátkodobé) od zřizovatele na účet organizace

100 000

241

452(326)

2.

Splátka
návratné
finanční
výpomoci
dlouhodobé (krátkodobé) na účet zřizovatele

100 000

452(326)

241

Poznámka

III. Závěrečné ustanovení
1. Návratnou finanční výpomocí nejsou:
1.1 bankovní úvěry, o kterých organizace účtuje na účtech 281 – Krátkodobé úvěry nebo 451 –
Dlouhodobé úvěry a
1.2 půjčky komerčně úročené jako např. dodavatelské úvěry, které organizace vykazuje na účtu
459 – Ostatní dlouhodobé závazky.
2. Podle tohoto sdělení postupují organizace dnem jeho zveřejnění na „Portálu příspěvkových
organizací Kraje Vysočina“ http://portalpo.kr-vysocina.cz/ s tím, že u případných návratných
finančních výpomocí a bankovních úvěrů vykázaných v účetnictví odchylně od tohoto sdělení
zajistí příslušnou korekci opravným účetním dokladem.

Ing. Anna Krištofová
vedoucí ekonomického odboru

Číslo jednací:

Číslo stránky

2

