Účetní závěrka 2019
Inka Bromová

I. Bromová

Finanční vypořádání dotací MŠMT
Vyhláška č. 367/2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem
 Provést kontrolu čerpání dotací z MŠMT dle účelových znaků a vyčíslit vratky.
 Nevyčerpané prostředky budou v účetní závěrce k 31. 12. 2019 zachyceny na účtu
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (viz příklad).
 RP „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků ..
v roce 2019“ UZ 33076 – závazný ukazatel – platy; orientační ukazatel – zákonné odvody
a příděl do FKSP (dodržet ve vyúčtování druhy škol a ŠD). Dne 5. 3. 2019 odesláno na účty PO.
Od 1. 7. 2019 snížený odvod za zaměstnavatele na sociální zabezpečení o 0,2 % tj. na 24,8 %
vyměřovacího základu.
 Vratky dotací zaslané na účet kraje v průběhu roku 2019 budou vykázány ve sloupci 2 –
„Vráceno v průběhu roku na účet kraje“ (např. UZ 33070 – IV. etapa, UZ 33074 – Překryvy v MŠ,
UZ 33166 – Soutěže)
 PO, které ukončily projekt OP VVV v rámci výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I
a byla jim MŠMT schválena závěrečná zpráva – tabulka 2 B (seznam ukončených projektů
zašle MŠMT i kraji) - tabulku potvrzuje zřizovatel – vratka přes účet zřizovatele!
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Finanční vypořádání dotací MŠMT

 Pokyn k finančnímu vypořádání dotací MŠMT za rok 2019 - bude rozeslán počátkem ledna 2020
(po obdržení pokynu z MŠMT)

 U vratek uvádět do specifického symbolu ORG = číslo organizace (stejné číslo, které je
uvedeno ve SS při příjmu dotace na účet), do variabilního symbolu uvádět účelový znak
dotace

 zasílat avíza k vratce na e-mail: bromova.i@kr-vysocina.cz před odesláním peněz na účet kraje
(uvádět název organizace, která vrací)

 Termín odevzdání tabulek – 31. 1. 2020 (k tomuto datu musí být již případné vratky
nevyčerpaných prostředků připsány na účet kraje)
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Finanční vypořádání dotací MŠMT

Příklad:
Základní škola obdržela v rámci RP „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
dotaci na období září – prosinec 2019 ve výši 15 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dodavatel neúčtoval čekací
dobu, byly náklady na dopravu o 5 000 Kč nižší. PO vrátí nevyčerpané prostředky při finančním vypořádání
dotací MŠMT v lednu 2020.
MD
Dal
1. Přijatá faktura za dopravu na plavecký výcvik
10 000 Kč
518 (33070) 321
2. Předpis dohadné výše dotace na pokrytí nákladů
10 000 Kč
388 (33070) 672 (33070)
3. Příjem dotace na BÚ
15 000 Kč
241
374 (33070)
4. Úhrada faktury
10 000 Kč
321
241
5. Vyúčtování dotace k 31. 12. 2019 (V. etapa)
- předpis pohledávky – pouze ve výši uznatelných nákladů 10 000 Kč
346 (33070) 388 (33070)
- zúčtování zálohy na transfer
10 000 Kč
374 (33070) 346 (33070)
6. Vratka nevyčerpané dotace na účet kraje
(v rámci finančního vypořádání v lednu 2020)

5 000 Kč

374 (33070) 241

ČÚS č. 703 bod 5.3
Metodika MF „Účetní a rozpočtové zachycení transferů MŠMT“ – pracovní skupina Transfery
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Účetní závěrka
Účetní závěrka k 31. 12. 2019
 Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
 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, v platném
znění.
 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů, v platném znění.
 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky (č. 701 – 710)

 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 Aktuální verze výše uvedených předpisů a novinky v oblasti účetnictví najdeme na
webových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz a státní pokladny:
http://www.statnipokladna.cz.
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Účetní závěrka
Na co si dát pozor:
 Hodnoty položek rozvahy se k rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2019) vykazují s kladným
znaménkem až na účty 401, 405, 406, 407, 408, 431, 432 kde je povolen i záporný zůstatek.
Pozor na mínusy u účtů 321, 311, 335, 331, 377, 324, fondy! Případné přeplatky u
dodavatelských faktur je třeba k 31. 12. buď přeúčtovat na účet 311 nebo ponechat na účtu
314 (viz příklady MF ČR 19/2018 a 18/2018).
 Účet 018 (oprávky 078) a 028 (oprávky 088) – zkontrolovat, zda ve stejné výši jsou
proúčtovány oprávky ve sloupci korekce. Ve sloupci „Netto“ musí být vykázán nulový stav.
Častá chyba ve volbě účtu oprávek!
 Účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží musí být k rozvahovému dni vynulovány.
Nevyfakturované dodávky je třeba proúčtovat pomocí účtu 389; vyfakturovaný materiál nebo
zboží, které účetní jednotka do konce roku nepřevzala, bude zaúčtován na účtu 119 (138) –
Materiál (zboží) na cestě.
 Zjištěné inventarizační rozdíly proúčtovat do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků (§ 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb.) tj. do 31. 12. 2019.
 Stanovit ve svém vnitřním předpise výši ocenění, od kterého bude organizace provádět
vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků s odběrateli a dodavateli a zajistit jejich
odsouhlasení dle § 3 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků.
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 Tvorba opravných položek (§ 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 706). Pozor – opravná položka nesmí
být vyšší než výše pohledávky a musí být použit správný syntetický účet – pozor na mínusový stav ve
sloupci korekce!
 Zkontrolovat (přepočítat) si základní příděl do FKSP, který je tvořen ve výši 2 % z ročního objemu
nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost
a dorovnat tvorbu do správné výše. V průběhu roku je tvorba prováděna zálohově (pozor na
zaokrouhlení programem ke zpracování mezd).
 Proúčtovat do nákladů předpis hrubých mezd za prosinec 2019 včetně odvodů.
 Nezapomenout proúčtovat použití daňové úspory za rok 2018 (v souladu s § 20 odst. 7
zákona 586/1992 Sb. v platném znění) na náklady prováděných nepodnikatelských činností.
 Nezapomenout na časové rozlišení nákladů
viz příklady) a výnosů (např. dlouhodobé transfery).

(např.

nevyfakturované

dodávky

energií

–

 Provést před odesláním účetní závěrky mezivýkazové kontroly (budovy, stavby, pozemky, fondy).
Pozor na volbu správných analytických účtů – především u tvorby a čerpání fondů!
Zjistit si u dodavatele softwaru přehled závazných analytických účtů k tvorbě a čerpání fondů.
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Účetní závěrka

 Provést kontrolu vykazování výše přijatého investičního transferu a jeho časového rozlišení –
účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku v rozvaze a části C.I.3 Transfery
v příloze účetní závěrky.
Kontrola: účet 403 sloupec 1 (běžné období) v rozvaze =
účet 403 sloupec 2 rozvahy (minulé období)
+ zvýšení stavu transferů (položka C.1.)
– snížení stavu transferů (položka C.2)
 Vyplnit jednotlivé části přílohy dle vyhlášky 410/2009 Sb., (hlava VI a VII) pozor na informaci v
části A.5 o zápisu organizace v obchodním rejstříku – po aktualizaci programů bývá informace
smazána! Ověřit, zda zřizovatel organizaci dodatečně nezapsal do obchodního rejstříku na
www.justice.cz.
 Snížení stavu u nekrytého fondu investic zápisem 416/649 nebo 648 v souladu s § 66 odst. 8
vyhlášky 410/2009 Sb. – uvést tuto informaci v části B.2 v příloze účetní závěrky.
 Nastavit si ve vnitřních předpisech významnost informace (§ 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb,
ČÚS č. 701 bod 6.5) mj. k účtování na podrozvahových účtech (transfery, výpůjčky, nájmy) přihlížet i k požadavkům zřizovatele.
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Účetní závěrka

 Část A.2 – informace o změně v obsahovém vymezení a nebo způsobu ocenění položek rozvahy nebo
výkazu zisku a ztráty z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti
účetní závěrky (§ 7 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.). Jedná se o popis meziročních změn v systému vykazování
jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty např. změna v nastavení dob odepisování majetku, snížení
dolní hranice ocenění u DDHM a DDNM a jeho
přeúčtování z účtů 901 a 902 na 018 a 028.
Neaktuální komentáře – provést kontrolu a to co se netýká změn mezi rokem 2018 a rokem 2019 - vymazat.
Nepatří sem např. „V roce 2013 byla MŠ a ZŠ sloučena“; „V roce 2014 došlo ke změně metod dle vyhlášky
410/2009 Sb.“ atd.

 Dle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí mají
příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem povinnost předkládat roční údaje o
projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru na samostatném výkaze. Výkaz je součástí XSD
výkazu příloha v rámci XSD balíčku.
 POZOR – jedná se o roční výkaz – v rámci mezitímních účetních závěrek se nezasílá!
Oznámení v protokole, pokud je výkaz zaslán i v rámci mezitímních účetních závěrek:
Nepovolené období (např. 9) pro výkaz 030 obsahující současně výkazy 034 nebo 035“ – výsledek zpracování
„Varování“.

 POZOR – Nezasílat výkaz „Roční údaje o poskytnutých garancích“ – zasílají pouze obce!
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Účetní závěrka

 Položka D II 1 – Dlouhodobé úvěry – účet 451 - obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než
jeden rok (smlouvy o zápůjčkách uzavřeny dle obchodního zákoníku).

 Položka D II 2 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – účet 452 – účtujeme návratnou
finanční výpomoc od zřizovatele poskytnutou dle § 34 zákona 250/2000 Sb. , pokud byla stanovena lhůta
pro vracení finančních prostředků delší než 12 měsíců.
 Položka D III 1 - Krátkodobé úvěry – účet 281 - obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů
a krátkodobých zápůjček
 Položka D III 9 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé – účet 326
 Upozornění:
Dlouhodobý majetek (hmotný PC nad 40 000 Kč; nehmotný s PC nad 60 000 Kč,) lze pořizovat pouze
z fondu investic nebo z investičních úvěrů a půjček (zápůjček) – souhlas zřizovatele
(§ 31 odst. 2 a 3 zákona 250/2000 Sb.). Nelze nakupovat z příspěvku na provoz!
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Účetní závěrka
Automat pro příjem účetních závěrek bude přístupný od 1. 1. 2020, předběžný termín pro zaslání
účetních závěrek je do 7. 2. 2020 (vše bude ještě upřesněno v podrobném pokynu k účetní závěrce).
Nenechávat odeslání závěrky na poslední den.
Výkazy v tištěné podobě obecní školy na kraj neposílají.
V důsledku velmi častých problémů se zahlcováním automatu VYK, v případě, že v krátkém
časovém intervalu nepřijde e-mailem odpověď z automatu, proveďte níže uvedenou kontrolu před
odesláním další dávky s výkazy.
Na webových stránkách Kraje Vysočina pod odkazem http://extranet.kr-vysocina.cz/sber_dat/,
na který se dostanete také přes: www.kr-vysocina.cz – Krajský úřad – Dokumenty odborů – Odbor
ekonomický – Informace obcím – Účetnictví a výkaznictví – Výkaznictví technická část –
Aktuální informace (otevřené období ...) zadat IČO a zkontrolovat, zda zaslané výkazy jsou již ve
frontě na zpracování.
Dalším problémem, který způsobuje přetíženost automatu a jeho následné výpadky je počet
zasílaných zpráv. Pokud to Váš program umožňuje, prosíme o zasílání výkazů hromadně (tzn.
rozvaha, výsledovka a příloha v jedné zprávě, ne každý výkaz zvlášť).
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Pozor na opravy v již odeslaných výkazech!
Vždy je třeba se spojit se svým odpovědným pracovníkem na OŠMS, který má účetní závěrky na
starosti a domluvit možnost zaslání opravených výkazů na automat. Po zkontrolování účetní
závěrky jsou výkazy zablokovány a nově zaslané verze výkazů se nenahrají! Je třeba nejdříve
organizaci odblokovat a až poté výkazy znovu poslat na automat.
Po odeslání výkazů na státní pokladnu a jejich tzv. zamčení již není možné provádět opravy
účetních dat roku 2019!
Schvalování účetní závěrky za rok 2019
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek.
Termín pro projednání a schválení/neschválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem je
do 30. 6. 2020.
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - do doby, než bude schválen zřizovatelem,
pak proúčtovány příděly do fondů (411 – Fond odměn a 413 – RF tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření) nebo přeúčtování na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Pokyn k odeslání výkazu o schválení/neschválení účetní závěrky bude rozeslán v květnu 2020.
Výkaz bude možno zasílat na automat vyk od 1. 6. 2020.
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Různé – MF ČR, příklady účtování

V rámci poskytování metodické podpory vybraným účetním jednotkám v oblasti vykazování
transferů vznikla pracovní skupina MF ČR – TRANSFERY a vypracovala mj. materiál s názvem
„Účetní a rozpočtové zachycení transferů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)“, kde u většiny provozních transferů z MŠMT jsou použity syntetické účty
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a 388 – Dohadné účty aktivní.
Tento materiál najdete na stránkách MF ČR – www.mfcr.cz –veřejný sektor- účetnictví a
účetnictví státu – účetní reforma veřejných financí (účetnictví státu) – metodická podpora –
pracovní skupina „Transfery“.

MF ČR – www.mfcr.cz –veřejný sektor- účetnictví a účetnictví státu – účetní reforma
veřejných financí (účetnictví státu) – metodická podpora – otázky a odpovědi
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MF ČR, příklady účtování
Dotazy k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Dotaz (19/2018)
Může vybraná účetní jednotka v případě zúčtování poskytnuté krátkodobé zálohy na energie, pokud je skutečná výše
závazku nižší, než výše poskytnuté zálohy, přeúčtovat vzniklý přeplatek na syntetický účet 311 - Odběratelé?
Odpověď:
Ano, v případě, že skutečná výše závazku je nižší, než výše poskytnuté zálohy, může účetní jednotka o zúčtování
zálohy účtovat na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 321 – Dodavatelé a současně na stranu MÁ DÁTI syntetického
účtu 311 – Odběratelé se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté
zálohy. Příklad:
- MD 314//DAL 241 - poskytnutá záloha dodavateli (100 tis. Kč)
- MD 502//DAL 321 – předpis závazku z titulu spotřeby energie (80 tis. Kč)
- MD 321 (80 tis. Kč) a MD 311 (20 tis. Kč)//DAL 314 – zúčtování zálohy (100 tis. Kč)
- MD 241//DAL 311 - inkaso přeplatku od dodavatele (20 tis. Kč)
Upozornění:
V případě nevyfakturované dodávky je třeba k 31. 12. zaúčtovat do nákladů spotřebu v dohadné výši
(např. 90 tis. Kč)– upravený příklad:
- MD 314//Dal 241 – záloha 100 000 Kč
- MD 502//Dal 389 – kvalifikovaný odhad spotřeby energie k 31. 12. 90 000 Kč
- MD 389//Dal 321 – vyfakturovaná spotřeba - předpis závazku 80 000 Kč (v následujícím účetním období)
- MD 389//Dal 502 – zrušení dohadu 10 000 Kč (dohad byl o 10 000 Kč vyšší než skutečná spotřeba)
- MD 321 (80 tis. Kč) a MD 311 (20 tis. Kč)//DAL 314 – zúčtování zálohy (100 tis. Kč)
- MD 241//DAL 311 - inkaso přeplatku od dodavatele (20 tis. Kč)
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MF ČR, příklady účtování
Dotaz (18/2018)
Může vybraná účetní jednotka v případě zúčtování poskytnuté krátkodobé zálohy na energie, pokud je skutečná výše
závazku vyšší, než výše poskytnuté zálohy, účtovat účetním zápisem MD 321//DAL 314 pouze ve výši skutečně
poskytnuté zálohy?
Odpověď:
Ano, v případě, že skutečná výše závazku je vyšší, než výše poskytnuté zálohy, může účetní jednotka o zúčtování
zálohy a předpisu závazku z titulu účtovat na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 321 – Dodavatelé se souvztažným
zápisem na stranu DAL syntetického účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy pouze ve výši skutečně poskytnuté
zálohy. Úhradu doplatku následně účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 321 – Dodavatelé se
souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. Analogicky může
účetní jednotka postupovat i v případě zúčtování záloh z jiných titulů, pokud vyhláška č. 410/2009 Sb. nebo ČÚS nestanoví jinak.

Příklad:
- MD 314//DAL 241 - poskytnutá záloha dodavateli (100 tis. Kč)
- MD 502//DAL 321 – předpis závazku z titulu spotřeby energie (120 tis. Kč)
- MD 321//DAL 314 – zúčtování zálohy (100 tis. Kč)
- MD 321//DAL 241 - doplatek závazku dodavateli (20 tis. Kč)
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MF ČR, příklady účtování
Dotaz (12/2018)
Může vybraná účetní jednotka účtovat o přijatém „dobropisu“, v němž jí dodavatel poskytuje zpětně slevu z
poskytnutých služeb účetním zápisem MÁ DÁTI 311//DAL 51x?
Odpověď:
Ano, v uvedeném případě se jedná o slevu z ceny nakoupených služeb, kdy účetní jednotka může účtovat na stranu
MÁ DÁTI syntetického účtu 311 – Odběratelé se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického
účtu účtové skupiny 51 – Služby. Použití syntetického účtu 311 – Odběratelé je v souladu s obsahovým vymezením
položky rozvahy „B.II.1. Odběratelé“ uvedeném v ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Dotaz (3/2019)
Jakým způsobem vybraná účetní jednotka účtuje o „přefakturaci“ služeb, kdy obdrží vyúčtování služeb a část
vyúčtované částky přefakturuje nájemci?
Odpověď:
Pokud vybraná účetní jednotka obdrží vyúčtování služeb, jehož součástí jsou částky, které nepatří do nákladů této
vybrané účetní jednotky, může postupovat analogicky s ustanovením bodu 3.1.3. Českého účetního standardu
pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. V souladu s předmětným ustanovením se v případě, že účetní
jednotka zjistí před zaúčtováním příslušného vyúčtování nároky, které mají jiné účetní jednotky uhradit, zaúčtují
částky těchto nároků na příslušný účet účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy. Pokud účetní jednotka nezjistí tyto
částky před zaúčtováním příslušného vyúčtování, zaúčtují se částky nároků na příslušné účty účtové třídy 5 –
Náklady a o dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy
se sníží náklady v účtové třídě 5 – Náklady.
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Dotaz (4/2019)
Jakým způsobem vybraná účetní jednotka účtuje o nákladech na vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců v
pracovněprávním vztahu?
Odpověď:
Účetní jednotka účtuje o nákladech na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím syntetického účtu 527 – Zákonné
sociální náklady, kdy v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. se na položce výkazu
zisku a ztráty „A.I.16. Zákonné sociální náklady“ vykazují náklady podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle
jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost,
pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Z hlediska vykázání na položce „A.I.16. Zákonné sociální
náklady“ se nerozlišuje, zda se jedná o náklady na vzdělávání státních zaměstnanců nebo zaměstnanců v
pracovněprávním vztahu.
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Dotaz č. 2/2019 k ČÚS č. 703 – Transfery
Jakým způsobem vybraná účetní jednotka účtuje o přijatém či poskytnutém peněžním daru?
Odpověď:
Peněžní dary jsou v souladu s ustanovením bodu 3.1. písm. a) ČÚS č. 703 – Transfery považovány za transfery,
a proto se o nich účtuje v souladu s ustanoveními tohoto standardu. V případě, že jsou peněžní dary zdrojem rezervního fondu,
postupuje účetní jednotka podle ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky. V případě přijetí peněžního daru určeného na pořízení
dlouhodobého majetku účtuje vybraná účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu o přijetí investičního transferu na stranu
DAL syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Pokud je peněžní dar zdrojem fondu investic, účtuje
vybraná účetní jednotka k okamžiku přijetí peněžního daru zároveň na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 401 – Jmění účetní
jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 416 – Fond investic. V případě přijetí peněžního daru
neurčeného na pořízení dlouhodobého majetku účtuje vybraná účetní jednotka na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové
skupiny 67 – Výnosy z transferů. V případě přijetí peněžního daru určeného na zásoby účtuje vybraná účetní jednotka o přijetí
transferu na stranu DAL syntetického účtu 384 – Výnosy příštích období, a to při zohlednění obecných pravidel významnosti a
efektivnosti. Pokud je peněžní dar zdrojem rezervního fondu a neexistuje průkazný účetní záznam o vzniku pohledávky z tohoto titulu,
účtuje vybraná účetní jednotka k okamžiku přijetí peněžního daru na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 241 – Běžný účet se
souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů. V případě, že existuje průkazný
účetní záznam, o vzniku pohledávky z tohoto titulu (může jít např. o podepsanou darovací smlouvu) účtuje vybraná účetní jednotka k
tomuto okamžiku o vzniku pohledávky. Poté k okamžiku jejího splnění účtuje o jejím zániku, opět v souladu s průkazným účetním
záznamem (může jít např. o výpis z bankovního účtu).
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Dotaz č.1/2019 k ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
Jakým způsobem vybraná účetní jednotka účtuje o nákladech souvisejících s bezúplatným převodem majetku od jiné
vybrané účetní jednotky, například o nákladech na přepravu?
Odpověď:
V případě bezúplatného převodu majetku od jiné vybrané účetní jednotky se postupuje v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., kdy účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví
účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. Postup účtování při bezúplatném nabytí majetku je
upraven zejména v bodech 4.1.1. a 4.1.3. ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje.
O dalších nákladech souvisejících s bezúplatným převodem bude účetní jednotka účtovat na příslušný syntetický účet
účtové třídy 5 – Náklady, např. v případě dopravy na syntetický účet 518 – Ostatní služby.
Dotaz č. 1/2019 k ČÚS 707 - Zásoby
Musí vybraná účetní jednotka účtovat o všech zásobách stejným způsobem, tj. buď průběžným (A), nebo
periodickým (B)?
Odpověď:
Ne, účetní jednotka musí využít stejný způsob účtování o zásobách u stejného druhu zásob a v případech uvedených
v bodu 3.7. ČÚS č. 707 - Zásoby, nicméně v rámci jedné účetní jednotky může být pro různé druhy zásob
využito různých způsobů účtování o nich.
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