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ABSTRAKT 

Teoretická část práce začíná informacemi o legislativní úpravě účetnictví v České republi-

ce, včetně souvisejících právních předpisů. Následuje bližší popis účetních jednotek, kte-

rými se práce zabývá. Jedná se o státní i nestátní neziskové organizace. Součástí jsou spe-

cifika hospodaření a účetnictví těchto organizací. Praktická část podrobně analyzuje rozdí-

ly ve vykazování i v účtování dle vyhlášek Ministerstva financí České republiky 

č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb. a na ně navazujících Českých účetních standardů. Na 

základě analýzy je vypracován návrh na zlepšení účetnictví, který je směřován dvěma zvo-

leným účetním jednotkám, jež účtují dle zkoumaných vyhlášek.  

 

Klíčová slova: neziskové organizace, vybrané účetní jednotky, účetnictví, vyhlášky Minis-

terstva financí k zákonu o účetnictví, České účetní standardy, účetní výkazy 

 

 

 

ABSTRACT 

The theoretical part starts with information on the legislative regulation of accounting in 

the Czech Republic, including the related legislation. More detailed description of the enti-

ties which are engaged in the work follows. It is governmental and non-profit organizati-

ons. Specifics of economy and accounting of these organization are included. The practical 

part analyses in detail the differences in reporting and accounting between regulation of the 

Ministry of Finance of the Czech Republic no. 504/2002 Coll. and no. 410/2009 Coll. and 

related Czech accounting standards. Based on the analysis, there is a proposal for impro-

ving accounting in two selected entities, which charge according to these regulations.  

 

Keywords: non-profit organizations, selected entities, accounting, regulations of Ministry 

of Finance to the Accounting Act, Czech accounting standards, accounting statements  
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ÚVOD 

Účetnictví není pouze účtování, jak se celá řada laiků domnívá. Účetní musí nejen znát, jak 

správně zaúčtovat, ale i vykazovat a interpretovat data. Nutností je také sledovat změny, 

protože s účetnictvím v České republice souvisí celá řada právních předpisů, které se musí 

dodržovat. Kromě zákona o účetnictví, vyhlášek Ministerstva financí a Českých účetních 

standardů, je třeba sledovat i změny v daňových zákonech. Pro účetnictví neziskových 

organizací je to ještě složitější, ať už se jedná o státní či nestátní organizace. Ustanovení 

týkající se účetnictví v tomto případě můžeme najít například také v zákoně o obcích, 

v zákoně o krajích i v občanském zákoníku.  

Účetnictví neziskových organizací má svá specifika, která vyplývají již z podstaty jejich 

fungování. Primárním cílem není dosažení zisku, což ovlivňuje veškerou jejich činnost. 

Pozice účetní či účetního je pak ještě zodpovědnější jelikož hospodaří s veřejnými pro-

středky, či s prostředky, které někdo věnoval, aby podpořil dobrou věc. Právě proto tyto 

organizace musí vést účetnictví. Nezáleží na tom, zda se jedná o státní či nestátní nezisko-

vé organizace. Ještě v nedávné době nebylo účetnictví v neziskových organizacích tak 

přísně regulováno. Především státní neziskové organizace, dle zákona o účetnictví nazývá-

ny vybrané účetní jednotky, zažily velkou změnu v podobě rozsáhlé reformy veřejných 

financí a zákona o účetnictví.  

Práce je zaměřena především na analýzu rozdílů v účetnictví státních a nestátních nezisko-

vých organizací. Tyto organizace stojí na velmi podobném základu, avšak v jejich účetnic-

tví a vykazování účetních informací lze nalézt odlišnosti. Předmětem práce je srovnat 

účetnictví těchto organizací a nalézt rozdíly.  
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Primárním cílem práce je podrobně analyzovat rozdíly v účetnictví státních a nestátních 

neziskových organizací. Konkrétně se jedná o účetní jednotky účtující dle vyhlášek Minis-

terstva financí k zákonu o účetnictví č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlav-

ním předmětem činnosti není podnikání a č. 410/2009 Sb., pro některé vybrané účetní jed-

notky. Nestátní neziskové organizace vedou účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Státní 

neziskové organizace jsou zákonem o účetnictví nazývány vybrané účetní jednotky a účtují 

dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

Na základě podrobné analýzy je dalším cílem práce podrobně popsat v čem je účetnictví 

sledovaných organizací shodné, ale především identifikovat a popsat odlišnosti, ať už 

v účtování, vykazování či v povinnostech sledovaných účetních jednotek. 

Následně, po analýze souvisejících právních předpisů a nalezených souvislostech je cílem 

práce zjistit soulad s právními předpisy v oblasti účetnictví u konkrétních organizací a na-

vrhnout zlepšení v této oblasti, přičemž jedna organizace bude spadat mezi ty, které vedou 

účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a druhá bude patřit mezi ty, které vedou účetnictví 

dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Pro dosažení cíle budou použity především metody kvantitativního výzkumu, z nichž nej-

častější bude analýza právních předpisů z oblasti účetnictví, především zákona o účetnic-

tví, vyhlášek Ministerstva financí k zákonu o účetnictví a Českých účetních standardů, ale i 

dalších. Následně bude rovněž provedena komparace zjištěných dat. V návrhové části bu-

dou zkoumány účetní výkazy i vnitřní účetní předpisy zvolených účetních jednotek. Pro 

bližší porozumění zkoumaným datům bude třeba též využít metody rozhovorů 

s příslušnými osobami. Za pomoci propojení poznatků z analýzy, bude vytvořen návrh 

zlepšení v oblasti účetnictví u zvolených účetních jednotek.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ 

Základní právní normou v oblasti účetnictví v České republice je zákon č. 563 z roku 1991, 

o účetnictví. K zákonu o účetnictví vydává Ministerstvo financí vyhlášky pro jednotlivé 

typy účetních jednotek. Dále také Ministerstvo financí vydává České účetní standardy pro 

bližší popis účetních metod a postupů účtování. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 35 – 37) 

1.1 Zákon o účetnictví 

„Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, 

požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.“ 

(Československo, 1991) 

Zákon o účetnictví mimo jiné obsahuje informace například o tom, kdo je považován za 

účetní jednotku, co je předmětem účetnictví, definuje účetní zásady a stanovuje délku 

účetního období. Dále pak pojednává o rozsahu vedení účetnictví, o průkaznosti účetních 

záznamů, o účetních dokladech, knihách, apod. Rovněž určuje obsah a součásti účetní zá-

věrky, případné ověření auditorem a způsob zveřejnění. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 36) 

V prvním paragrafu zákon o účetnictví určuje povinnost vést účetnictví pro účetní jednot-

ky, které následně vyjmenovává. Pro účely této práce jsou důležité především následující 

ustanovení (Československo, 1991):  

→ právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, 

→ organizační složky státu a 

→ ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo 

které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 

Následně zákon o účetnictví věnuje pozornost právě zjišťování účetních záznamů pro po-

třeby státu. Tím se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních zá-

znamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, jimž tuto povinnost stanoví 

buď přímo zákon o účetnictví, nebo jiný zvláštní právní předpis.  
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Tyto činnosti mají směřovat ke shromažďování účetních informací v Centrálním systému 

účetních informací státu
1
 a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Zjišťování 

účetních záznamů pro potřeby státu zajišťuje a účetní výkazy za Českou republiku sestavu-

je Ministerstvo financí, které rovněž spravuje Centrální systém účetních informací státu a 

zajišťuje jeho využívání pro potřeby monitoringu, kontroly a zjišťování informací. 

Mezi vybrané účetní jednotky zákon o účetnictví řadí (Československo, 1991): 

→ organizační složky státu, 

→ státní fondy podle rozpočtových pravidel, 

→ územní samosprávné celky,  

→ dobrovolné svazky obcí, 

→ regionální rady regionů soudržnosti, 

→ příspěvkové organizace a 

→ zdravotní pojišťovny. 

Následně v paragrafu 2 zákon definuje předmět účetnictví, který je pro všechny účetní jed-

notky stejný. Jde o účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů 

a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.  

1.1.1 Účetní zásady a principy 

Jde o určitá pravidla a principy účetního myšlení. Tyto zásady a principy, jsou zapracová-

ny přímo v zákoně, ale nejsou zde konkrétně pojmenovány. Šteker a Otrusinová (2013, 

s. 17) řadí mezi tyto základní zásady a principy: 

 

                                                 

 

1
 Centrální systém účetních informací státu je systém, který je určen pro shromažďování účetních záznamů 

od vybraných účetních jednotek, slouží pro zjištění úplných a včasných informací o hospodářské situaci těch-

to účetních jednotek, pro účely konsolidace, jež umožní sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celky 

a rovněž za celou Českou republiku. Slouží i pro další účely, jako je statistika či kontrola. Předáváním těchto 

informací se zabývá vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 383/2009 Sb. (Česko, Ministerstvo 

financi, 2011) 
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→ zásada věrného a poctivého zobrazení, 

→ zásada účetní jednotky, 

→ zásada neomezeného trvání účetní jednotky, 

→ zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech, 

→ zásada nezávislosti účetních období (tzv. aktuální princip), 

→ zásada stálosti metod (tzv. konzistence), 

→ zásada významnosti (tzv. materiality), 

→ zásada zákazu kompenzace, 

→ zásada opatrnosti, 

→ princip podvojnosti, 

→ princip souvztažnosti, 

→ princip dokumentace, 

→ bilanční princip a  

→ bilanční kontinuita. 

1.1.2 Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí 

Jedná se o rozsáhlou reformu, která začala v roce 2010. Tento rok je nazýván jako pře-

chodný rok a byla přijata řada přechodných ustanovení pro kompletní zavedení nového 

systému.  

Reforma se vztahovala na velký počet subjektů v oblasti veřejných financí, zahrnovala 

velký počet institucí a částečně se dotkla i účetních jednotek mimo veřejný sektor. Cílem 

reformy byla určitá harmonizace účetnictví a přiblížení metod a pravidel, ale i účetních 

výkazů pro možnost srovnání v mezinárodním měřítku. 

Cíle této reformy shrnují autorky Otrusinová a Kubíčková (2011, s. 30) ve své publikaci 

následovně: 

1) Vytvoření základu pro analogii účetnictví státu s účetnictvím podnikatelských sub-

jektů a upravení metod používaných ve veřejném sektoru pro kvalitnější řízení pro-

cesů v organizacích veřejného sektoru a rovněž docílit reálnější vypovídací schop-

nosti účetních výkazů. 
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2) Vytvoření podmínek pro efektivnější zajištění relevantních informací o hospodář-

ské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek. 

3) Odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek napoje-

ných na veřejné rozpočty a majetek státu.  

4) Vytvoření podmínek pro zjišťování informací za celou Českou republiku a zkvalit-

nění informací za jednotlivé vybrané účetní jednotky. 

5) Zavedení elektronizace a digitalizace účetních záznamů pro snížení administrativní 

náročnosti vedení účetnictví a s tím souvisejících kontrolních mechanismů. 

6) Vytvoření centrálního úložiště účetních dat vybraných účetních jednotek, jako zá-

klad pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku.  

Tato reforma, konkrétněji vyhláška č. 410 z roku 2009, přinesla pro vybrané účetní jednot-

ky výrazné novinky a změny. Jako nejvýznamnější lze uvést účtování na základě akruální-

ho principu a s tím související časové rozlišení, dále byla zavedena tvorba opravných polo-

žek a odepisování majetku. Došlo ke změnám v oblasti oceňování majetku a byla zavedena 

povinnost předávat informace do Centrálního systému účetních informací státu. (Otrusino-

vá a Kubíčková, 2011, s. 32 – 33) 

Vyhláška č. 410/2009 Sb. nahradila vyhlášku č. 505/2002 Sb., která byla určena účetním 

jednotkám, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, regio-

nálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a orga-

nizačními složkami státu. Předchozí vyhláška nestanovovala povinnost sestavovat k účetní 

závěrce výkaz o peněžních tocích, ani výkaz o změnách vlastního kapitálu a umožňovala 

též sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Na rozdíl od současně platné 

vyhlášky rovněž neobsahovala závazné vzory účetních výkazů pro jednotlivé účetní jed-

notky, pouze definovala označování a uspořádání položek účetních výkazů. 

1.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví 

Jedná se o vyhlášky Ministerstva financí České republiky, kterými se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví. Na základě zmocnění plynoucího přímo ze zákona o účet-

nictví vydalo Ministerstvo financí následujících šest vyhlášek, které jsou určeny jednotli-

vým typům účetních jednotek. Vyhlášky obsahují například informace o rozsahu a způsobu 

sestavení účetní závěrky, obsahové vymezení některých položek účetních výkazů, ale také 

uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a strukturu směrné účtové 

osnovy. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 37) 
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Struktura vyhlášek k zákonu o účetnictví je velmi podobná. V závislosti na typu účetní 

jednotky však lze v těchto vyhláškách nalézt odlišnosti. Některé z nich obsahují navíc na-

příklad informace o konsolidované účetní závěrce. Podstatnou část vyhlášek tvoří přílohy, 

které jsou u jednotlivých vyhlášek více či méně rozsáhlé a zabývají se především podobou 

účetních výkazů a v rámci směrné účtové osnovy stanovují účetním jednotkám účtové třídy 

a účtové skupiny. V případě vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje příloha i číselné označení 

syntetických účtů.  

Poslední dvě níže zmiňované vyhlášky budou podrobněji rozebrány a jsou rovněž předmě-

tem analýzy této práce.  

1.2.1 Vyhláška pro podnikatele 

Jedná se o vyhlášku č. 500/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003. Obsah vyhlášky je uve-

den v následující tabulce. 

Tabulka 1 – Struktura vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2002a) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení některých položek rozvahy 

Hlava III Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty 

Hlava IV 
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze v účetní závěrce 

Hlava V Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích 

Hlava VI Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu 

Část třetí Směrná účtová osnova 

Část čtvrtá Účetní metody 

Část pátá 

Konsolidovaná účetní závěrka 

Hlava I Postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku 

Hlava II Metody konsolidace 

Hlava III 
Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní 

závěrky 

Část šestá Přechodná a závěrečná ustanovení a informace o účinnosti 

Přílohy 

Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) 

Příloha č. 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění 

Příloha č. 3 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – účelové členění 

Příloha č. 4 Směrná účtová osnova 
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1.2.2 Vyhláška pro banky a jiné finanční instituce 

Bankám a finančním institucím je určena vyhláška č. 501/2002 Sb. Struktura této vyhlášky 

je zobrazena v následující tabulce. 

Tabulka 2 – Struktura vyhlášky č. 501/2002 Sb. (Česko, 2002b) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení položek rozvahy 

Hlava III Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty 

Hlava IV Obsahové vymezení přílohy 

Hlava V Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Část třetí Směrná účtová osnova 

Část čtvrtá Účetní metody a jejich použití 

Část pátá 

Konsolidovaná účetní závěrka 

Hlava I Postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku 

Hlava II Metody konsolidace 

Hlava III 
Uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky a obsahové 

vymezení položek této závěrky 

Část šestá Ustanovení přechodná a závěrečná 

Přílohy 

Příloha č. 1 Uspořádání položek Rozvahy a jejich označení 

Příloha č. 2 Uspořádání položek výkazu zisku a ztráty a jejich označování 

Příloha č. 3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Příloha č. 4 Směrná účtová osnova 

1.2.3 Vyhláška pro pojišťovny 

Ministerstvo financí vydalo v roce 2002 také vyhlášku pro pojišťovny, která se označuje 

č. 502/2002 Sb. 

Tabulka 3 – Struktura vyhlášky č. 502/2002 Sb. (Česko, 2002c) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení některých položek rozvahy 

Hlava III Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty 

Hlava IV Obsahové vymezení přílohy v účetní závěrce 

Část třetí Směrná účtová osnova 

Část čtvrtá Účetní metody a jejich použití 

Část pátá 

Konsolidovaná účetní závěrka 

Hlava I Postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku 

Hlava II Metody konsolidace 

Hlava III 
Uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky a obsahové 

vymezení položek této závěrky 

Část šestá Ustanovení přechodná a závěrečná 

Přílohy 

Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) 

Příloha č. 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty 

Příloha č. 3 Směrná účtová osnova pro pojišťovny 
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1.2.4 Vyhláška pro zdravotní pojišťovny 

I přes existenci vyhlášky pro pojišťovny vydalo Ministerstvo financí další vyhlášku zvlášť 

pro zdravotní pojišťovny. I ty mají specifické postavení, jsou více regulovány kvůli odvo-

dům zákonného zdravotního pojištění. Zákon o účetnictví je řadí mezi vybrané účetní jed-

notky. 

Tabulka 4 – Struktura vyhlášky č. 503/2002 Sb. (Česko, 2002d) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení některých položek rozvahy 

Hlava III 

Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty, obsahové vymezení 

přehledu o peněžních tocích a obsahové vymezení přehledu o změnách 

vlastního kapitálu 

Hlava IV 
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze v účetní závěrce 

Část třetí Směrná účtová osnova 

Část čtvrtá Účetní metody a jejich použití 

Část pátá Přechodná a závěrečná ustanovení 

Přílohy 

Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy 

Příloha č. 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty 

Příloha č. 3 Směrná účtová osnova pro zdravotní pojišťovny 

Příloha č. 4 Přehled o peněžních tocích 

Příloha č. 5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Příloha č. 6 Speciální příloha pro doplnění určených informací 

 

1.2.5 Vyhláška pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání 

Vyhláška má označení č. 504/2002 Sb. Stejně jako předchozí vyhlášky stanovuje přede-

vším rozsah a způsob sestavování účetní závěrky. Dále uspořádání, označování a obsahové 

vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Označování, uspořádání 

a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Mimo jiné pak také směr-

nou účtovou osnovu.  

Na rozdíl od vybraných účetních jednotek, které jsou definovány přímo v zákoně, v tomto 

případě až vyhláška demonstrativně vyjmenovává účetní jednotky, pro které je určena. 

Jsou jimi: 

→ politické strany a politická hnutí, 

→ spolky podle občanského zákoníku, 

→ církve a náboženské společnosti, 
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→ obecně prospěšné společnosti, 

→ zájmová sdružení právnických osob, 

→ nadace, nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku, 

→ veřejné vysoké školy a 

→ jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, s výjim-

kou obchodních korporací. 

Tabulka 5 – Struktura vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, 2002e) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení některých položek rozvahy (bilance) 

Hlava III Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty 

Hlava IV 
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze v účetní závěrce 

Část třetí Směrná účtová osnova 

Část čtvrtá Účetní metody 

Část pátá Ustanovení přechodná a závěrečná 

Přílohy 

Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) 

Příloha č. 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty 

Příloha č. 3 Směrná účtová osnova 

1.2.6 Vyhláška pro některé vybrané účetní jednotky 

Jedná se o vyhlášku č. 410/2009 Sb. Je nejnovější a nahradila vyhlášku č. 505/2002 Sb. 

Obsahuje slovo „některé“ jelikož zákon mezi vybrané účetní jednotky řadí také zdravotní 

pojišťovny, těm je určena vyhláška č. 503/2002 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. se vůbec 

neřídí. 

Stejně jako předchozí vyhlášky i tato určuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

označování a uspořádání jednotlivých účtů a směrnou účtovou osnovu. Na rozdíl od před-

chozích však stanovuje také způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru 

majetku, postupů tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby 

a použití rezerv a také závazný vzor částí účetní závěrky. 

Podstatnou část vyhlášky tvoří přílohy. Ze všech vyhlášek k zákonu o účetnictví jich má 

právě tato vyhláška nejvíce. Jejich vzhled a obsah je přesně vymezen. V rámci této jedné 

vyhlášky je nadále rozlišena podoba účetních výkazů pro jednotlivé typy některých vybra-

ných účetních jednotek. Nejrozsáhlejší je příloha č. 5, která se nejprve zabývá jednotlivými 

fondy používanými těmito účetními jednotkami, dále vyžaduje přesné informace o stav-
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bách a pozemcích, doplňující informace a specifikaci mzdových nákladů u organizačních 

složek státu.  

Tabulka 6 – Struktura vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Česko, 2009) 

Část první Předmět úpravy a působnost 

Část druhá 

Účetní závěrka 

Hlava I Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Hlava II Obsahové vymezení některých položek rozvahy 

Hlava III Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty 

Hlava IV Obsahové vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích 

Hlava V 
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách vlastního 

kapitálu 

Hlava VI 
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze  

Hlava VII Uspořádání, označování a obsahové vymezení části přílohy 

Část třetí Některé účetní metody 

Část čtvrtá Směrná účtová osnova 

Část pátá Přechodná a zrušovací ustanovení 

Část šestá Účinnost 

Přílohy 

Příloha č. 1 

Rozvaha 

Základní 

Pro organizační složky státu 

Pro územní samosprávné celky, svazky obcí a pro regionální rady regionů 

soudržnosti 

Pro příspěvkové organizace 

Pro státní fondy 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty 

Základní 

Pro organizační složky státu 

Pro územní samosprávné celky, svazky obcí a pro regionální rady regionů 

soudržnosti 

Pro příspěvkové organizace 

Pro státní fondy, pozemkový fond České republiky 

Příloha č. 3 Přehled o peněžních tocích 

Příloha č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Příloha č. 5 

Příloha 

Základní 

Fond kulturních a sociálních potřeb - základní 

Rezervní fond pro organizační složky státu  

Rezervní fond pro státní příspěvkové organizace 

Rezervní fond pro příspěvkové organizace zřizované územními 

samosprávnými celky a svazky obcí 

Fond reprodukce majetku pro státní příspěvkové organizace 

Investiční fond pro příspěvkové organizace zřizované územními 

samosprávnými celky a svazky obcí 

Ostatní fondy pro územní samosprávné celky 

Stavby - základní 

Pozemky - základní 

Doplňující informace k některým položkám 

Specifikace mzdových nákladů pro organizační složky státu 

Příloha č. 6 Přehled tvorby a použití fondu privatizace 

Příloha č. 7 Směrná účtová osnova 
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1.3 České účetní standardy 

České účetní standardy doplňují legislativu v oblasti účetnictví. Stanovují bližší popis me-

tod a postupů účtování a slouží k dosažení souladu při používání účetních metod a vykazo-

vání jednotlivými účetními jednotkami. Použití těchto standardů se považuje za naplnění 

účetních metod.  

Ke každé vyhlášce Ministerstva financí České republiky k zákonu o účetnictví vydalo mi-

nisterstvo financí i několik českých účetních standardů. Jejich vydání oznamuje toto minis-

terstvo ve Finančním zpravodaji. 

Zde je důležité ustanovení zákona, konkrétně § 36, které nařizuje postupovat vybraným 

účetním jednotkám podle zákona vždy. Naopak ostatní účetní jednotky se mohou od stan-

dardů odchýlit, zdůvodní-li to dostatečně v příloze k účetní závěrce. (Šteker a Otrusinová, 

2013, s. 37 – 38) 

1.4 Vnitroorganizační směrnice 

Každá organizace je oprávněna si vytvořit vlastní soubor pravidel a podmínek pro své 

účetnictví. Smyslem je aplikovat zákonné předpisy na konkrétní podmínky v účetní jednot-

ce. Cílem vytvoření systému vnitřních směrnic je snadná orientace v účetnictví dané jed-

notky. S ohledem na časté změny je třeba jejich pravidelná a důsledná aktualizace.  

Šteker a Otrusinová (2013, s. 39) vymezují tyto základní zásady pro tvorbu vnitřních účet-

ních směrnic: 

→ směrnice má být logická, přehledná a stručná, její text srozumitelný a jednoznačný,  

→ i přes stručnost musí být přesně vymezeny postupy, 

→ vymezené postupy je nutno uspořádat smysluplným způsobem, aby se stejná pro-

blematika shrnula do společné směrnice a 

→ musí být v souladu s právními předpisy. 

1.5 Mezinárodní úprava účetnictví 

O mezinárodní úpravu účetnictví se stará Mezinárodní federace účetních (International 

Federation of Accountants – IFAC), která vznikla v roce 1977. Jejím posláním je posilovat 

ve veřejném zájmu profesi účetních, přispívat k rozvoji silných mezinárodních ekonomik 

stanovováním vysoce kvalitních profesních standardů, nabádáním k jejich dodržování, 
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napomáháním mezinárodnímu sbližování takových standardů a vyjadřováním se k otázkám 

veřejného zájmu, které jsou jí z odborného hlediska nejbližší. (Ištvánfyová, 2009, s. 101) 

Autoři Knápková, Šteker a Pavelková (2013, s. 187) doplňují, že mezinárodní harmonizace 

účetnictví je důležitá pro investory operující na národních trzích. Tito investoři potřebují 

informace z účetnictví a není možné, aby byly založeny pouze na národní legislativě pří-

slušného státu. Takové informace nejsou srozumitelné všem potenciálním uživatelům. 

Účelem mezinárodní úpravy účetnictví je dle těchto autorů zejména zajištění srovnatelnosti 

vykazovaných informací. 

1.5.1 IAS/IFRS 

Významnou roli ve vydávání standardů hrál Výbor pro mezinárodní účetní standardy 

(IASC – International Accounting Standards Committee), který je nezávislou soukromou 

organizací. Jeho cílem bylo formulovat a publikovat mezinárodní účetní standardy (IAS – 

International Accounting Standards), prosadit jejich celosvětové přijetí a usilovat o harmo-

nizaci účetnictví. V průběhu let došlo k několika změnám. Na činnost Výboru pro meziná-

rodní účetní standardy navázala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB - Internati-

onal Accounting Standards Board), jejímž úkolem je vypracovávat jednotné, vysoce kva-

litní, srozumitelné a vymahatelné účetní standardy pro celosvětové použití. Od roku 2003 

jsou standardy vydávány pod novým názvem mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

(IFRS – International Financial Reporting Standards). Standardy IAS zůstávají v platnosti, 

než budou v budoucnu aktualizovány a nahrazeny novými IFRS. Cílem vydávaných stan-

dardů nejsou metodické postupy účtování, ale je kladen důraz na interpretaci údajů z účet-

nictví. IFRS byly v roce 2000 stanoveny Evropskou komisí za nástroj harmonizace evrop-

ského účetnictví. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vydáno nařízení Evropského parla-

mentu a Rady, že společnosti, které emitují registrované cenné papíry na regulovaném trhu 

v členských státech Evropské unie, musí použít pro účtování a sestavování účetních závě-

rek standardy IFRS. (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 187 – 189) 

Povinnost použití mezinárodních účetních standardů byla následně zavedena do zákona o 

účetnictví v § 23a. Základním rozdílem mezi českým účetnictvím a IFRS je, že IFRS ne-

stanovují konkrétní formu účetních výkazů, neurčují žádnou účtovou osnovu a ani neuvádí 

souvztažnosti účtů. Nenařizují, jak se má účtovat, ale definují obsah a minimální rozsah 

informací. Velký důraz je kladen na přílohu k účetní závěrce, dle IFRS nazývanou komen-

tář. (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 197) 
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1.5.2 IPSAS 

Mezinárodní federace účetních má pro jednotlivé oblasti zřízeny samostatné rady a výbory. 

Mimo jiné i pro oblast účetnictví veřejného sektoru. Konkrétně se jedná o Mezinárodní 

výbor pro účetní standardy veřejného sektoru (International Public Sector Accounting 

Standard Board), jemuž jsou svěřeny vlastní pravomoce k tvorbě a vydávání Mezinárod-

ních účetních standardů veřejného sektoru (IPSAS). Vytvořením standardů účetního vý-

kaznictví veřejného sektoru má dojít k usnadnění procesu sbližování národních a meziná-

rodních standardů a zvyšovat jednotnost účetního výkaznictví na celém světě. (Ištvánfyo-

vá, 2009, s. 101 – 102) 

1.6 Související právní předpisy 

Právních předpisů souvisejících s účetnictvím je v České republice celá řada. Vzhledem 

k cíli a charakteru práce jsou dále vyjmenovány ty právní předpisy, které souvisí s organi-

zacemi nezaloženými za účelem dosahování zisku a některými vybranými účetními jed-

notkami. 

1.6.1 Občanský zákoník 

Tento zákon označen č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2014, bývá často označován 

jako „nový občanský zákoník“ a přinesl mnoho změn. Zde je důležité především to, že 

upravuje podmínky založení a vzniku a fungování některých účetních jednotek účtujících 

dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Jedná se o spolky, nadace, nadační fondy a ústavy. (Česko, 

2012a) 

1.6.2 Zákon o obcích a Zákon o krajích 

Zákon o obcích má označení č. 128/2000 Sb. a zákon o krajích č. 129/2000 Sb. V těchto 

zákonech je uvedeno, že obce i kraje jsou veřejnoprávními korporacemi, mají vlastní maje-

tek, vystupují v právních vztazích a nesou z nich odpovědnost a dále také pečují o vše-

stranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. (Česko, 2000a a Česko, 2000b)  

Z uvedeného vyplývá, že obce vlastní majetek, nakládají s ním a rovněž hospodaří s fi-

nančními i jinými prostředky. To je základní předpoklad pro vedení účetnictví. Jelikož tyto 

účetní jednotky hospodaří s veřejnými finančními prostředky, jsou více sledovány a le-

gislativní úprava je přísnější. 
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1.6.3 Daňové zákony 

V České republice je účetnictví s daněmi úzce propojeno a výpočet daně vychází z infor-

mací z účetnictví. Na účetní jednotky, jimiž se tato práce zabývá, se vztahují ustanovení 

zákona o daních z příjmů, ale také o dani z přidané hodnoty, o daních z nemovitých věcí a 

v určitých případech i daně silniční.  

Daň z příjmů 

V případě daně z příjmů jsou důležitá ustanovení týkající se daně z příjmů právnických 

osob, jejímiž poplatníky jsou kromě právnických osob také organizační složky státu. Práv-

nickými osobami jsou jak účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. tak i ty 

účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tito poplatníci se dle zákona o daních z příjmů nazý-

vají veřejně prospěšnými poplatníky, čímž je myšleno, že v souladu se svým zakladatel-

ským právním jednáním, statutem, stanovami zákonem či rozhodnutím orgánu veřejné 

moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním.  

Konečnou výši daně z příjmů ovlivňuje možnost snížit si základ daně u veřejně prospěš-

ných poplatníků o 30 % (až do výše 1 000 000 Kč) nebo o částku 300 000 Kč, podle toho, 

co je výhodnější pro danou účetní jednotku. Toto však neplatí pro obce a kraje ani pro po-

skytovatele zdravotních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

podle zákona upravujících zdravotní služby a profesní komory a ani pro poplatníky založe-

nými za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organi-

zací zaměstnavatelů. (Československo, 1992b)  

Daň z přidané hodnoty 

Osobami povinnými k dani jsou fyzické i právnické osoby. Pro účely tohoto zákony se 

hledí na organizační složky státu a na svěřenský fond jako na právnické osoby, ačkoliv 

jimi nejsou. Osobami povinnými k dani jsou i právnické osoby, které nebyly založeny ne-

bo zřízeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomické činnosti. Co se rozumí 

ekonomickou činností, je vymezeno v zákoně o dani z příjmů, především se jedná o výro-

bu, obchod a poskytování služeb.  

Stát kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní 

město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním práv-

ním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se nepovažují za osoby po-

vinné k dani, avšak pouze při výkonu působností v oblasti veřejné správy. Pokud uskuteč-
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ňují činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, považují se za osoby 

povinné k dani.  

Plátci daně z přidané hodnoty se stanou osoby povinné k dani, jejichž obrat za bezpro-

středně předcházejících 12 měsíců překročí 1 000 000 Kč. Obratem je myšlen souhrn úplat 

bez daně (úplata je částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění), 

včetně dotace k ceně. Nezahrnuje se do něj úplata z prodeje dlouhodobého majetku. (Čes-

ko, 2004) 

Daň z nemovitých věcí 

Účetní jednotky účtující dle vyhlášek č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb. mohou být poplat-

níky daně z nemovitých věcí (z pozemků a ze staveb), ale ve většině případů se na ně vzta-

huje osvobození od této daně. (Československo, 1992a) 

Daň silniční 

Veřejně prospěšní poplatníci jsou poplatníky této daně pouze v případě, používají-li vozi-

dlo k činnosti, která je předmětem daně z příjmů u těchto poplatníků. (Česko, 1993) 

1.6.4 Zákon o rozpočtovém určení daní 

Tento zákon ovlivňuje účetnictví některých vybraných účetních jednotek (obcí, krajů a 

státních fondů), jelikož mají na jeho základě nárok na obdržení finančních prostředků ze 

státního rozpočtu vybrané státem na daních. Nazývají se daňovými příjmy a obdržení těch-

to prostředků účtují některé vybrané účetní jednotky do výnosů. (Česko, 2000c) 

1.6.5 Další vyhlášky Ministerstva financí 

Mezi vyhlášky (ve znění pozdějších předpisů) související s účetnictvím některých vybra-

ných účetních jednotek patří (Česko, Ministerstvo financí, © 2005 – 2013): 

→ vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek někte-

rých vybraných účetních jednotek, 

→ vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 

→ vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech a 

→ vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou re-

publiku (konsolidační vyhláška státu). 
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2 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Existence neziskových organizací je spojena s existencí veřejného sektoru a hospodařením 

s veřejnými financemi. Gruber (2011, s. 3 – 10) uvádí, že veřejné finance jsou především 

spjaty s úlohou vlády (státu) v ekonomice a z toho vyplývají následující otázky: 

1) Kdy by měla vláda zasahovat do ekonomiky? 

2) Jak může vláda zasahovat do ekonomiky? 

3) Jaký vliv na ekonomiku mají tyto vládní zásahy? 

4) Proč si vláda vybrala konkrétní způsob zásahu do ekonomiky? 

Jednotlivé zásahy mají svůj důvod, jedná se o existenci externalit a dalších selhání trhu, 

poskytování veřejných statků a služeb, zdaňování, přerozdělování zdrojů ve společnosti či 

vynakládání vládních prostředků na nákup statků a služeb. Existují příznivci i odpůrci 

těchto vládních zásahů. Realita je taková, že se s veřejnými financemi setkáváme v každo-

denním životě. 

Velká část neziskových organizací spadá i do soukromého sektoru. Tyto organizace jsou 

financovány ze soukromých financí, avšak statky a služby, které poskytují nebo na které 

přispívají, se svým charakterem spíše podobají veřejným statkům a službám. 

Prolínání státních a nestátních organizací dokazuje i následující trojúhelník, který vytvořil 

významný švédský ekonom Victor A. Pestoff, a který převzali a přeložili i čeští autoři.  

 

Obrázek 1 – Schéma veřejného a soukromého sektoru (Rektořík, 2007, s. 16) 
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2.1 Neziskové organizace v České republice 

Přesné vymezení neziskových organizací ještě není zcela upraveno, proto je třeba dbát na 

to, které organizace jsou tímto označením myšleny. V rámci literatury i legislativy existují 

odlišnosti. Jinak tyto organizace vymezuje zákon o účetnictví, jinak zákon o daních z pří-

jmů a jinak odborníci, píšící literaturu. Na tuto nejednotnost upozorňují i Stejskal, Kuvíko-

vá a Maťátková (2012, s. 11), kteří tvrdí, že i přes velmi pozitivní efekty, které neziskové 

organizace přináší, nemají stále zcela jasné místo v právním řádu, není možné najít kon-

krétní definici a vzniká tak nepřehlednost. 

V legislativě jsou tyto organizace nazývány organizacemi, které nebyly založeny nebo zří-

zeny za účelem podnikání. Toto označení ještě do roku 2013 používal i zákon o daních 

z příjmů, který nyní používá označení obecně prospěšní poplatníci. Doposud však původní 

označení používá také vyhláška č. 504/2002 Sb., ale týká se pouze organizací vyjmenova-

ných přímo ve vyhlášce, ne všech. V tomto bodě se literatura od legislativy odchyluje. 

S novým občanským zákoníkem došlo v této oblasti ke značným změnám v oblasti ná-

zvosloví, ale i celkové právní úpravy. Jako příklad lze uvést derogační ustanovené občan-

ského zákoníku, jímž byl zrušen zákon o nadacích a nadačních fondech. V současné době 

je tedy tato oblast upravena pouze občanským zákoníkem.  

Literatura, např. Rektořík (2007, s. 13 – 14), stejně tak Merlíčková Růžičková (2011, s. 3), 

příliš organizace definované ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. neodlišuje od těch, které zákon 

považuje za vybrané účetní jednotky řídící se vyhláškou č. 410/2009 Sb., ale jsou společně 

označovány jako neziskové organizace. Základní členění je však následující: 

1) státní neziskové organizace a 

2) nestátní neziskové organizace.  

Lze usuzovat, že z tohoto členění vycházeli i zákonodárci při tvorbě vyhlášek k zákonu 

o účetnictví. Obecně je možno konstatovat, že státním neziskovým organizacím je určena 

vyhláška č. 410/2009 Sb. a jsou pro účely zákona o účetnictví nazývány vybrané účetní 

jednotky a nestátním neziskovým organizacím pak vyhláška č. 504/2002 Sb.  

Z uvedeného vyplývá, že státní neziskové organizace zajišťují především výkon veřejné 

správy (organizační složky státu, územní samosprávné celky a některé příspěvkové organi-

zace). Naopak nestátní neziskové organizace stojí mimo dosah veřejné správy. Avšak dle 
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Rektoříka (2007, s. 23) tvoří veřejná správa u nestátních neziskových organizací významný 

prvek jejich okolí.  

Existence neziskových organizací je v demokracii zcela běžná. Jedná se o organizace, jež 

zabezpečují aktivity v oblastech, které jsou pro společnost důležité, ale nejsou pokrývány 

podnikatelskými subjekty. Autoři Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s. 11) doplňují, 

že existence neziskových organizací je indikátorem rozvinutosti občanské společnosti. Dá-

le je dle Otrusinové (2009, s. 6) nutno objasnit, že neziskovostí není myšlena nemožnost 

dosažení zisku, ale skutečnost, že zisk není primárním motivem existence těchto organiza-

cí. V případě, že organizace dosáhne zisku, musí být použit pro další činnost této organiza-

ce prostřednictvím finančních fondů. Nelze tento zisk rozdělit mezi vlastníky.  

Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství znázorňuje Rektořík (2007, s. 13) 

následovně: 

 

 Obrázek 2 – Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství (Rektořík, 2007, s. 13) 

2.1.1 Nestátní neziskové organizace 

Jedná se o tu část neziskového sektoru, která je financována ze soukromých financí. To 

však neznamená, že nemůže obdržet příspěvek z veřejných financí. Jsou však převážně 

financovány soukromými fyzickými či právnickými osobami, které se rozhodly své pro-

středky vložit do konkrétních statků nebo služeb, aniž by očekávaly, že jim to přinese fi-

nančně vyjádřený zisk. (Rektořík, 2007, s. 14) 

K rozsáhlým změnám v oblasti nestátních neziskových organizacích došlo s účinností no-

vého občanského zákoníku, tedy od 1. ledna 2014. Odborná literatura ještě nestačila řádně 

na tyto změny zareagovat, a proto nelze nalézt mnoho publikací, jež by obsahovaly novou 

úpravu této problematiky. 
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Mezi nejčastější nestátní neziskové organizace patří následující organizace: 

Fundace 

Jedná se o právnickou osobu vytvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu. Činnost 

fundace se váže na účel, pro který byla zřízena. Mezi fundace řadí občanský zákoník, který 

je nově upravuje, nadace a nadační fondy (Česko, 2012a). Autoři Stejskal, Kuvíková a 

Maťátková (2012, s. 71) zdůrazňují, že tyto organizace zastávají v současné společnosti 

velmi významnou roli a jsou netypické tím, že se jedná o účelová sdružení majetku, která 

jsou zakládána k plnění společensky prospěšných úkolů a cílů. Především se jedná o hu-

manitární, sociální, environmentální, kulturní, vědecké či obdobné aktivity. 

Ústavy (Obecně prospěšné společnosti) 

Zákon o obecně prospěšných společnostech byl s účinností nového občanského zákoníku 

zrušen. Nově tak může vznikat obdoba těchto společností pod názvem ústav. Jedná se o 

právnickou osobu ustavenou za účelem provozování společensky nebo hospodářsky uži-

tečné činnosti s využitím své osobní a majetkové složky. (Česko, 2012a) 

Spolky (Občanská sdružení) 

Z původního zákona o sdružování občanů přešla nová úprava na nový občanský zákoník. 

Nově tak vzniklo označení spolek, které nahradilo dřívější označení občanské sdružení. 

Autoři Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s. 60 – 61) uvádějí, že tato nová úprava je 

komplexnější a upravuje i ty oblasti, které si dříve občanská sdružení upravovala sama 

vnitřními předpisy. Z toho plyne, že dochází k větší institucionalizaci ze strany státu. Dále 

tito autoři dodávají, že dle nového občanského zákoníku lze spolek založit minimálně tře-

mi osobami, které mají společný zájem a shodnou se na stanovách. Hlavní činností spolku 

pak může být pouze uspokojování a ochrana jen těch zájmů, pro které byl spolek založen.  

Politické strany a politická hnutí 

Podmínky zakládání politických stran a hnutí upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružová-

ní v politických stranách, politických hnutí, ve znění pozdějších předpisů. Registraci pro-

vání Ministerstvo vnitra, návrh předkládá přípravný výbor a je třeba jej doložit peticí mi-

nimálně jednoho tisíce lidí a žádostí o založení strany nebo hnutí. Vnitřní organizaci si 

strany či hnutí určí stanovami. (Stejskal, Kuvíková a Maťátková, 2012, s. 79 – 80) 
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Registrované církve a náboženské společnosti 

Vznikají dobrovolným sdružováním fyzických osob především za účelem bohoslužeb, vy-

učování a duchovních služeb. Mohou rozhodovat o věcech spojených s vyznáváním víry, o 

organizaci náboženského společenství a o vytváření tomu určených institucí. Návrh na 

registraci církve musí, kromě základní charakteristiky, zápisu o založení církve a základní-

ho dokumentu, obsahovat také nejméně 300 podpisů zletilých občanů České republiky. 

Návrh se předkládá Ministerstvu kultury. Jsou zakládány na základě zákona č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. (Stejskal, Kuvíko-

vá a Maťátková, 2012, s. 77) 

Veřejné vysoké školy 

Tento typ neziskových organizací upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Rektořík (2007, s. 66) uvádí, že se 

vysoké školy člení na univerzitní, na nichž probíhá magisterské nebo doktorské studium, 

ale mohou též poskytovat bakalářské studium, a na neuniverzitní, které poskytují pouze 

bakalářské studium, popř. vykonávají další vědeckou činnost. Typ školy je uveden v jejím 

statutu a k fungování potřebuje akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Vysoká škola má své orgány. V čele stojí rektor a dalšími orgány jsou akademický senát, 

vědecká nebo umělecká rada, disciplinární komise, správní rada a kvestor. 

Kromě uvedených typů nestátních neziskových organizací existuje i mnoho dalších. 

Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s. 80 – 83) ještě například uvádí profesní komory, 

zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva a společenství vlastníků jedno-

tek. 

2.1.2 Státní neziskové organizace 

Do této kategorie spadá ta část neziskového sektoru, která je financována z veřejných fi-

nancí, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podlé-

há veřejné kontrole.  

Zákonem o účetnictví nazývány jako vybrané účetní jednotky. 
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Organizační složky státu 

Jsou účetní jednotkou, ale nejsou právnickou osobou, tou je v tomto případě stát. Jedná se 

především o ministerstva, ale jsou jimi také jiné správní úřady státu, soudy a kancelář pre-

zidenta republiky. Organizační složky mohou zřizovat své další organizační složky. (Otru-

sinová a Kubíčková, 2011, s. 4) 

Municipální účetní jednotky 

Rozumí se jimi územní samosprávné celky (obce a kraje)
2
, dobrovolné svazky obcí, regio-

nální rady regionů soudržnosti
3
 a příspěvkové organizace, které jsou těmito účetními jed-

notkami zřizovány. 

Právo na samosprávu územních samosprávných celků plyne z Ústavy a dále jsou upraveny 

zákonem o obcích a zákonem o krajích. Mají specifické postavení, protože kromě samo-

statné působnosti, vykonávají také některé úkoly, které na ně převedl stát. Konají tzv. 

v přenesené působnosti. (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 4 – 5) 

Příspěvkové organizace 

Otrusinová a Kubíčková (2011, s. 6 – 7) uvádí, že existují dva typy těchto organizací: 

1) příspěvkové organizace státu – zřizované státem nebo jeho organizačními složkami 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpi-

sů. 

2) příspěvkové organizace územních samosprávných celků – zřizované na základě zá-

kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-

dějších předpisů.  

Dále autorky uvádějí, že se jedná především o organizace působící v oblasti zdravotnictví, 

školství, sociální péče, obrany, bezpečnosti, správy majetku, kultury, apod.  

                                                 

 

2
 Pro obce se používá označení základní územní samosprávný celek a pro kraje označení vyšší územní samo-

správný celek. 

3
 Regionální rady regionů soudržnosti vznikly z důvodu poskytování dotací z Evropské unie. Je jich 8, stejně 

jako bylo regionálních operačních programů v programovacím období 2007 – 2013. Od roku 2014 platí nové 

programovací období a vznikl pouze jeden Integrovaný operační program, proto se spekuluje o zániku těchto 

regionálních rad. (Semorád, 2009) 
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Státní fondy 

Mají vždy statut právnických osob a hospodaří s majetkem státu. Existují následující státní 

fondy (Rektořík, 2007, s. 67 – 68): 

→ Státní fond životního prostředí, 

→ Státní fondy kultury, 

→ Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie, 

→ Státní zemědělský intervenční fond, 

→ Státní fond dopravní infrastruktury, 

→ Státní fond rozvoje bydlení a 

→ Pozemkový fond České republiky
4
. 

2.2 Hospodaření neziskových organizací 

Základním předpokladem fungování je zabezpečení zdrojů v dostatečné výši a vhodné 

struktuře. V neziskových organizacích je hospodaření spjato s určitými specifiky, která 

vyplývají především z neziskovosti těchto subjektů. Stejskal, Kuvíková a Maťátková 

(2012, s. 94 – 98) uvádějí následující obecné principy financování neziskových organizací: 

1) Vícezdrojovost – cílem je zabezpečit nezávislost na jednom zdroji, proto financo-

vání provádí více donátorů z řad veřejného i soukromého sektoru. 

2) Samofinancování a fundraising – samofinancování vyplývá z vykonávání vedlejší 

činnosti, vedle té hlavní, pro kterou byla organizace zřízena. Zisk se použije na dal-

ší činnost organizace. Fundraising je pak specifickou formou financování, se kterou 

se setkáváme především u nestátních neziskových organizací. Dle Rektoříka (2007, 

s. 93) souvisí také s marketingem. Jedná se o oslovení a nalezení dárců a vybudo-

vání trvalého vztahu s poskytováním finančních zdrojů na činnost organizace. 

3) Neziskovost – spočívá v nemožnosti použít zisk na obohacení vlastníků neziskové 

organizace. 

4) Osvobození od daní – především se jedná o snižování daňového základu. 

                                                 

 

4
 Zrušen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. 

Nahrazen Státním pozemkovým úřadem. (Česko, 2012b) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 

 

2.2.1 Nestátní neziskové organizace 

Vykytují se zde určitá specifika a odlišnosti od státních neziskových organizací. Jako pří-

klad lze uvést, že podstatným zdrojem financování některých typů nestátních neziskových 

organizací jsou tzv. členské (registrační) příspěvky. 

Nestátní neziskové organizace mohou mít rovněž příjmy z podnikání. Je zde však omezení, 

že nemohou být zřízeny za tímto účelem. Podnikat mohou pouze v doplňkové činnosti. 

(Stejskal, Kuvíková a Maťátková, 2012, s. 106 – 108) 

2.2.2 Státní neziskové organizace 

Hospodaření státních neziskových organizací je přísně kontrolováno, protože hospodaří 

s veřejnými prostředky. Kromě toho, že mají povinnost auditu, podléhají rovněž finanční 

kontrole na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů. 

Podstatné je i to, že hospodaří na základě předem schváleného rozpočtu a každá změna 

v tomto hospodaření musí být předem schválena. Na základě schválení se vydávají roz-

počtová opatření.  

Otrusinová a Kubíčková (2011, s. 5 – 6) uvádí, že územní samosprávné celky nemusí 

všechny potřebné veřejné statky a služby zajišťovat samostatně, a mohou pro tento účel 

zřizovat další organizace. Kromě již zmiňovaných organizačních složek a příspěvkových 

organizací, mohou rovněž zřizovat obchodní společnosti, ústavy, školské právnické osoby, 

veřejné výzkumné instituce a další. 

2.3 Specifika účetnictví 

Legislativa se snaží o přiblížení účetnictví organizací veřejného sektoru podnikům. Účet-

nictví organizací veřejného sektoru proto funguje na stejných principech a zásadách. 

I skladba a obsah účetních výkazů jsou si velmi podobné napříč různými účetními jednot-

kami. V závislosti na charakteru jednotlivých účetních jednotek však lze nalézt i řadu od-

lišností a specifických položek.  

2.3.1 Účetní výkazy 

Účetní výkazy se svým vzhledem liší v závislosti na typu účetních jednotek, jejich obsaho-

vé vymezení, popř. jejich závazná podoba, jsou dány jednotlivými vyhláškami Minister-
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stva financí k zákonu o účetnictví. Mezi základní výkazy patří rozvaha (bilance), výkaz 

zisku a ztráty a příloha. Dále některé účetní jednotky sestavují výkazy přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Základní charakteristiku těchto účetních 

výkazů uvádí Prokůpková a Svoboda (2014, s. 46 – 54) následovně: 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním z nejvýznamnějších účetních výkazů. Obecně představuje finanční situ-

aci k určitému datu a zahrnuje běžný a předchozí rok. Dělí se na dvě základní části – aktiva 

a pasiva. Na straně aktiv je uvedeno, z jakých položek se celkový majetek organizace sklá-

dá. Na straně pasiv je uvedeno, jak byly konkrétní formy majetku pořízeny, zda 

z vlastních, nebo z cizích zdrojů. Obě strany se sobě vždy rovnají. 

Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz je rozvedením jedné z rozvahových položek – výsledek hospodaření běžného 

účetního období. Vztahuje se k určitému časovému intervalu, sestavuje se za účetní obdo-

bí. Stejně jako rozvaha se dělí na dvě základní části – náklady (vstupy) a výnosy (výstupy). 

Náklady představují snížení ekonomického prospěchu během účetního období a naopak 

výnosy představují jeho zvýšení. Podstatou je porovnání nákladů a výnosů, jehož výsled-

kem je zisk nebo ztráta. U všech neziskových organizací je třeba položky tohoto výkazu 

členit zvlášť na hlavní a hospodářskou činnost. 

Příloha 

Jedná se o dokument, který obsahuje z části číselné vyjádření a z části jde o vysvětlující 

komentář k některým položkám ostatních účetních výkazů. Měl by zahrnovat především 

významné skutečnosti, ke kterým došlo v průběhu účetního období. Díky tomuto výkazu 

mohou uživatelé ostatních účetních výkazů lépe porozumět vykazovaným položkám.  

Přehled o peněžních tocích 

Zabývá se položkami peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů obsažených v rozvaze. 

Sleduje příjmy a výdaje. Podává bližší informace o peněžních tocích v průběhu období a 

odráží přírůstek nebo úbytek těchto peněžních prostředků. Ne vždy je zákonem vyžadová-

no sestavovat tento výkaz. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Jak již název napovídá, tento výkaz se týká vlastního kapitálu, což je položka rozvahy na 

straně pasiv. Tato položka je ve výkaze podrobněji rozepsána, především její změny v prů-
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běhu účetního období. Zákon rovněž nevyžaduje tento výkaz u všech typů účetních jedno-

tek.  

2.3.2 Fondy 

Jedná se o formu interního financování, kdy se zdroje pro financování činnosti tvoří uvnitř 

účetní jednotky. Jsou tvořeny především v oblasti sociální činnosti organizace, tedy zajiš-

tění sociálních potřeb svých zaměstnanců, ale lze pomocí nich financovat rovněž opravy, či 

technické zhodnocení majetku. (Máče, 2012, s. 252) 

Zatímco u nestátních neziskových organizací je tato problematika upravena jen okrajově 

ve standardu č. 413 – Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky, tak pro vybrané účetní jednot-

ky je sestaven standard č. 704 – Fondy účetní jednotky. V rámci standardu č. 704 se pak 

dále rozlišuje, dle jednotlivých účetních jednotek. Standard stanoví následující fondy (Čes-

ko, Ministerstvo financí, 2009b): 

→ fond odměn,  

→ fond kulturních a sociálních potřeb, 

→ rezervní fond, 

→ fond reprodukce majetku, investiční fond (pouze u příspěvkových organizací) a  

→ ostatní fondy. 

2.3.3 Transfery 

Pojmem transfery se rozumí peněžní prostředky z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze 

zahraničí. Zejména jsou to dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční 

výpomoci, podpory či peněžní dary. O transferech účtují převážně vybrané účetní jednot-

ky. Účtování upravuje standard č. 703 – Transfery. (Česko, Ministerstvo financí, 2009a) 

Máče (2012, s. 229 – 230) informuje, že transfery se dělí dle svého charakteru na průtoko-

vé a neprůtokové. Průtokovými transfery jsou myšleny ty, o jejichž výši rozhoduje účetní 

jednotka v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. Dále mezi ně patří i ty, 

u kterých poskytovatel určil příjemce a výši transferu a daná účetní jednotka je povinna 

poskytnout jej příjemci. Za neprůtokové transfery jsou pak považovány všechny ostatní, na 

které se nevztahují výše zmíněné vlastnosti. V souvislosti s touto problematikou standard 

č. 703 dále definuje, kdy účetní jednotka stojí v roli poskytovatele, příjemce či zprostřed-

kovatele transferu. Dále vymezuje, kdy se jedná o investiční transfer (ostatní transfery jsou 

pak považovány za neinvestiční). 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 ANALÝZA ROZDÍLŮ V ÚČETNICTVÍ DLE VYHLÁŠEK 

Č. 504/2002 SB. A Č. 410/2009 SB. 

Ačkoliv literatura řadí organizace účtující dle těchto vyhlášek pod jednu kategorii, 

tzv. neziskové organizace. Z pohledu účetnictví je tomu jinak. Následující analýza 

v případě vyhlášky č. 410/2009 Sb. se zabývá účetními výkazy a rozdíly v účtování vzta-

hující se na územní samosprávné celky. 

3.1 Ustanovení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské organizace a 

některé vybrané účetní jednotky 

Zákon o účetnictví se vztahuje na všechny typy účetních jednotek. Obecná ustanovení 

ohledně předmětu účetnictví, pravidel a zásad účetnictví jsou určena všem účetním jed-

notkám. Existují však ustanovení zákona, která se týkají pouze některých z nich. Následně 

jsou uvedeny ty, které jsou určeny pouze vybraným účetním jednotkám nebo nevýděleč-

ným organizacím.  

3.1.1 Účetní období 

Zákon neumožňuje organizačním složkám státu, územním samosprávným celkům ani 

účetním jednotkám zřízeným zvláštním zákonem používat jiné účetní období než je kalen-

dářní rok. Z tohoto ustanovení vyplývá, že účetní jednotky účtující dle vyhlášek 

č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb. musí jako své účetní období použít kalendářní rok. (Čes-

koslovensko, 1991) 

3.1.2 Rozsah vedení účetnictví 

Zákon o účetnictví umožňuje vést účetnictví v plném, ale i ve zjednodušeném rozsahu. 

Možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se vztahuje na některé účetní jednotky 

účtující dle vyhlášek č. 504/2002 Sb. a 410/2009 Sb.  

Pokud zákon o účetnictví nestanoví jinak, je povinnost vést účetnictví v plném rozsahu. 

Možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je zákonem stanovena pro občanská 

sdružení (nově spolky) a jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a 

náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou 

podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, obecně prospěšné 

společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek. Dále 

pak tuto možnost mají bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu 
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auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, 

sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

mohou také příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle 

zákona o účetnictví, u nichž o tom rozhodne zřizovatel a dále také ostatní účetní jednotky, 

o nichž to stanoví zvláštní zákon. (Československo, 1991) 

3.1.3 Účetní závěrka 

Zákon o účetnictví stanovuje výkazy, které tvoří účetní závěrku. Blíže se pak účetní závěr-

ce věnují jednotlivé vyhlášky. Je to ale zákon o účetnictví, který určuje, kdo má povinnost 

ověřování účetní závěrky auditorem. Povinnost ověřování účetní závěrky auditorem mají 

mimo jiné i účetní jednotky, kterým tuto povinnost ověření účetní závěrky stanoví zvláštní 

právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. Po-

vinnost ověření účetní závěrky auditorem stanovuje zvláštní právní předpis i pro obce, 

konkrétně je to zákon o obcích. Zde je v § 42 uvedeno, že obec musí požádat o přezkou-

mání účetní závěrky buď krajský úřad, nebo zadá přezkoumání auditorovi popř. auditorské 

společnosti. (Česko, 2000a) 

3.1.4 Oceňování 

Některé závazné způsoby oceňování, jsou shodné pro všechny typy účetních jednotek. Ja-

ko příklad lze uvést, že nakupovaný hmotný majetek a zásoby se oceňují pořizovacími 

cenami. Naopak hmotný majetek a zásoby, jež účetní jednotka vytvořila vlastní činností, se 

oceňuje na úrovni vlastních nákladů. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmeno-

vitými hodnotami. Existují však ustanovení, která jsou určena jednotlivým účetním jed-

notkám. Zákon o účetnictví uvádí, že (Československo, 1991):  

→ Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní 

stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se oceňují ve výši 1 Kč. 

→ Předpokládanou výší se oceňují aktiva a pasiva, o kterých účtují vybrané účetní 

jednotky v knihách podrozvahových účtů v souvislosti s budoucím přírůstkem nebo 

úbytkem, ke kterému může dojít za stanovených podmínek. 

→ Bezúplatně nabytý majetek, nebo majetek, vytvořen vlastní činností, kdy nelze zjis-

tit vlastní náklady, se obecně oceňuje reprodukční pořizovací cenou. To však nepla-

tí v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo 

svěření majetku do správy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních sa-
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mosprávných celků nebo výpůjčky, převodu či přechodu majetku mezi vybranými 

účetními jednotkami. V těchto případech se navazuje na ocenění v účetnictví účetní 

jednotky, která o majetku naposledy účtovala. 

→ Reálnou hodnotou se oceňuje majetek vybraných účetních jednotek určený k prode-

ji s výjimkou zásob. 

3.1.5 Odpisy 

Všechny účetní jednotky mající vlastnické právo k majetku mají povinnost odepisovat 

v souladu s účetními metodami. To platí i pro účetní jednotky, které hospodaří s majetkem 

státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, není-li stanoveno jinak. Obecně, až 

na výjimky platí, že o majetku účtují a odepisují ty účetní jednotky, které jej používají. 

Existuje i majetek, který se neodepisuje, např. pozemky, kulturní památky nebo umělecká 

díla. (Československo, 1991) 

3.2 Vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 504/2004 Sb. a 

č. 410/2009 Sb. 

Vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb. se týkají odlišných účet-

ních jednotek, i přesto však tyto účetní jednotky mají v několika ohledech podobný charak-

ter. U žádných z těchto účetních jednotek není primárním cílem zisk, ať už jsou to ne-

ziskové organizace nebo vybrané účetní jednotky, tak obojí sledují v první řadě jiný zájem, 

obvykle zajišťování veřejných služeb nebo jiný obecně prospěšný cíl. 

Vyhláška č. 410/2009 Sb. je rozsáhlejší, obsahuje téměř dvojnásobný počet paragrafů, 

oproti vyhlášce č. 504/2002 Sb. Početnější a velmi podrobné jsou i přílohy k vyhlášce 

č. 410/2009 Sb.  

3.3 České účetní standardy 

Vztahují se k jednotlivým vyhláškám. Standardy k vyhlášce č. 504/2002 Sb. začínají čís-

lem 4, k vyhlášce č. 410/2009 Sb. začínají číslem 7. Některé z nich jsou názvem i obsahem 

takřka stejné. Jejich přehled nabízí následující tabulka. Pro vybrané účetní jednotky platí 

povinnost postupovat vždy dle Českých účetních standardů. 
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Tabulka 7 – České účetní standardy dle vyhlášek č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.    

(vlastní zpracování) 

 

3.4 Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky 

Obě vyhlášky stanovují povinnost sestavit účetní závěrku, jejímž obsahem je rozvaha (bi-

lance), výkaz zisku a ztráty a příloha. Avšak vyhláška pro některé vybrané účetní jednotky 

stanovuje ještě jako povinnou součást účetní závěrky výkazy přehled o peněžních tocích a 

přehled o změnách vlastního kapitálu
5
. Podoby jednotlivých výkazů stanovují přímo vy-

hlášky ve svých přílohách. Zatímco výkazy pro nevýdělečné organizace mají jen jednu 

                                                 

 

5
 Vybrané účetní jednotky nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapi-

tálu pokud současně splní dvě podmínky stanovené zákonem. První podmínkou je, že aktiva v brutto hodnotě 

nepřesáhnou výši 40 000 000 Kč, druhou podmínkou je roční úhrn čistého obratu méně než 80 000 000 Kč 

(tím se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy). Povinnost sestavovat tyto výkazy nemají rovněž pří-

spěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. (Československo, 1991) 
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podobu, vyhláška pro některé vybrané účetní jednotky stanovuje zvlášť podobu rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty pro (Česko, 2009): 

1)  organizační složky státu,  

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

3) příspěvkové organizace a  

4) státní fondy. 

Další rozdíl je také v jednotkách sestavování výkazů. Zatímco nevýdělečné organizace 

sestavují účetní závěrku v tisících, tak některé vybrané účetní jednotky ji sestavují v jed-

notkách korun s přesností na dvě desetinná místa. Nevýdělečným organizacím vyhláška 

umožňuje sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (těm, které vedou i účet-

nictví ve zjednodušeném rozsahu), některým vybraným účetním jednotkám nikoliv.  

Zákon stanovuje podobu vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Toto ustanovení 

zákona je dále rozvedeno ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., která stanovuje účetním jednotkám, 

které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu následující (Česko, 2002e): 

→ tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů, čímže je 

myšlen především zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

→ neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 (toto ustanovení se týká 

především cenných papírů a derivátů) a nepoužijí některá další ustanovení zákona 

týkající se oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou a 

→ sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.  

3.5 Rozvaha (bilance) 

Podoba tohoto výkazu se dle analyzovaných vyhlášek liší.  

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. se v rozvaze aktiva uvádějí v hodnotě neupravené o opravné 

položky a oprávky, tedy v brutto hodnotě. Opravné položky a oprávky se uvádějí rovněž 

v aktivech, v záporných hodnotách. V prvním sloupci se uvádějí položky aktiv a pasiv se 

stavem k prvnímu dni účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje, a ve druhém 

sloupci se uvádějí hodnoty k poslednímu dni účetního období. Výjimku tvoří položky Účet 

výsledku hospodaření (ten se vykazuje pouze k poslednímu dni účetního období) a Výsle-

dek hospodaření ve schvalovacím řízení (vykazuje se pouze k prvnímu dni účetního obdo-
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bí). Neuvádějí se položky v nulové výši. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje 

pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.  

V případě výkazů dle vyhlášky č. 410/ 2009 Sb. je třeba rozlišit, kterým vybraným účetním 

jednotkám jsou určeny. Podoba rozvahy pro územní samosprávné celky je odlišná od jed-

notné rozvahy dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., obsahuje více sloupců. První sloupec obsahu-

je výši položek neupravenou o oprávky a opravné položky, tzv. v brutto hodnotě. Druhý 

sloupec obsahuje výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce 

v kladné hodnotě. Druhý sloupec se nazývá korekce. Třetí sloupec uvádí brutto hodnoty 

snížené o korekci, které se vztahují k dané položce (tzv. netto hodnota). Pasiva v rozvaze 

obsahují dva sloupce, v prvním jsou uvedeny hodnoty položek v běžném (sledovaném) 

účetním období, v druhém pak hodnoty minulého účetního období. 

Rozvaha dle obou vyhlášek obsahuje u každé položky hodnoty minulého účetního období, 

v případě rozvahy pro vybrané účetní jednotky se za minulé účetní období uvádí pouze 

netto hodnoty jednotlivých položek. (Česko, 2002e; Česko, 2009) 

3.5.1 Srovnání vzhledu rozvahy 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. není závazně stanovena podoba výkazu rozvahy. Jsou stano-

veny pouze náležitosti výkazu, čímž je například povinnost uvádět hodnoty za běžné a mi-

nulé období. Příloha č. 1 vyhlášky pak obsahuje pouze stanovené uspořádání a označování 

položek. Rozvahu dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. znázorňují následující tabulky (jedná se 

pouze o zjednodušený možný vzhled rozvahy, závazně jej vyhláška nestanovuje). 

Tabulka 8 – Aktiva rozvahy dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, 2002e) 

Číslo 

položky 
Název položky 

1 2 

Účetní období 

Běžné Minulé 

A. Dlouhodobý majetek celkem   

I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

II. Dlouhodobý hmotný majetek   

III. Dlouhodobý finanční majetek   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem   

I. Zásoby celkem   

II. Pohledávky celkem   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

IV. Jiná aktiva celkem   

Aktiva 

celkem 
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Tabulka 9 – Pasiva rozvahy dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, 2002e) 

Číslo 

položky 
Název položky 

1 2 

Účetní období 

Běžné Minulé 

A. Vlastní zdroje celkem   

I. Jmění celkem   

II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem   

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem   

III. Krátkodobé závazky celkem   

IV. Jiná pasiva celkem   

Pasiva 

celkem 

   

 

V rozvaze dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je vedle sloupce s názvem položek i sloupec obsa-

hující číslo syntetického účtu dle směrné účtové osnovy. Vzhled rozvahy se více odlišuje 

v aktivech, kde dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje více sloupců z důvodu rozdílného 

vykazování oprávek k dlouhodobému majetku.  

Tabulka 10 – Aktiva rozvahy pro územní samosprávné celky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

(Česko, 2009) 

Číslo 

položky 
Název položky 

Syntetický 

účet 

1 2 3 4 

Účetní období 

Běžné Minulé 
Brutto Korekce Netto 

Aktiva 

celkem 

      

A. Stálá aktiva      

I. Dlouhodobý nehmotný majetek      

II. Dlouhodobý hmotný majetek      

III. Dlouhodobý finanční majetek      

IV. Dlouhodobé pohledávky      

B. Oběžná aktiva      

I. Zásoby      

II. Krátkodobé pohledávky      

III. Krátkodobý finanční majetek      
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Tabulka 11 – Pasiva rozvahy pro územní samosprávné celky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

(Česko, 2009) 

Číslo 

položky 
Název položky 

Syntetický 

účet 

1 2 

Účetní období 

Běžné Minulé 

Pasiva 

celkem 

    

C. Vlastní kapitál    

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky    

II. Fondy účetní jednotky    

III. Výsledek hospodaření    

D. Cizí zdroje    

I. Rezervy    

II. Dlouhodobé závazky    

III. Krátkodobé závazky    

3.5.2 Aktiva 

Rozdíly se v aktivech dle sledovaných vyhlášek nachází již v názvosloví. Zatímco dle vy-

hlášky č. 504/2002 Sb. rozdělujeme aktiva na dlouhodobý majetek a oběžný majetek, tak 

dle vyhlášky č. 410/2002 Sb. jsou členěna na stálá aktiva a oběžná aktiva.  

Struktura dlouhodobého majetku/stálých aktiv je velmi podobná, v obou případech zahrnu-

je dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční. Podstatný rozdíl je však v opráv-

kách. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. tvoří oprávky k dlouhodobému majetku samostatnou 

část rozvahy v rámci dlouhodobého majetku. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou oprávky 

uvedeny u příslušného majetku ve sloupci korekce. Další odlišnost je v oblasti pohledávek. 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. se pohledávky nerozlišují dle doby splatnosti a všechny jsou 

zahrnuty v krátkodobém majetku. Účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je 

naopak dle splatnosti rozlišují. Dlouhodobé pohledávky vykazují ve stálých aktivech a 

krátkodobé v oběžném majetku. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. obsahují aktiva kromě zá-

sob, pohledávek a finančního majetku ještě i jiná aktiva. Jiná aktiva zahrnují náklady a 

příjmy příštích období, které se dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. řadí do krátkodobých pohle-

dávek. Poslední položkou jiných aktiv jsou kursové rozdíly. Touto problematikou se zabý-

vá český účetní standard č. 404. Obdobnou položku rozvaha dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

obsahuje pouze v pasivech ve jmění účetní jednotky a upravujících položkách. (Česko, 

2002e; Česko, 2009) 
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3.5.3 Specifické položky aktiv 

Mezi specifické položky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. lze zařadit (Česko, 2002e): 

→ Zápůjčky organizačním složkám – pojem zápůjčka zavedl nový občanský zákoník 

(Česko, 2012a), o zápůjčku se jedná v případě zastupitelné věci, může být peněžitá 

i nepeněžitá. Vyhláška č. 504/2002 Sb. pak doplňuje, že v případě této položky se 

jedná o zápůjčku s dobou splatnosti delší než jeden rok, poskytnutou vlastní organi-

zační složce, pokud je účetní jednotkou. 

→ Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem/Nároky na dotace a 

ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků – o těchto po-

ložkách se účtuje, pokud zvláštní právní předpis nebo příslušná smlouva připouštějí 

účtovat již o vzniku nároku na tuto dotaci. 

→ Kursové rozdíly aktivní – zde se účtují ztrátové kursové rozdíly, vznikající při pře-

počtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, 

včetně dlouhodobých termínovaných vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních vý-

pomocí. 

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. lze z položek rozvahy pro územní samosprávné celky, které 

vyhláška č. 504/2002 Sb. neobsahuje, zmínit následující (Česko, 2009): 

→ Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného/hmotného ma-

jetku – Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku musí dosáhnout 

výše 40 000 Kč, v případě nehmotného majetku je to 60 000 Kč. Na uspořádacím 

účtu se během účetního období účtuje o plnění, nižším než je toto ocenění, ale 

svým charakterem mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení majetku. Při 

dosažení stanovené výše se toto plnění zahrne do hodnoty majetku popř. na samo-

statný účet technického zhodnocení. Pokud v průběhu účetního období není dosa-

ženo stanovené výše, zahrne se tato položky do nákladů. 

→ Dlouhodobý nehmotný/hmotný majetek určený k prodeji – jedná se o majetek oce-

něn reálnou hodnotou. 

→ Zprostředkování dlouhodobých/krátkodobých transferů – jde o pohledávky. Použije 

se, když účetní jednotka stojí v roli zprostředkovatele při poskytování transferů. 

→ Pohledávky ze sdílených daní – jedná se o pohledávky vzniklé v souvislosti s roz-

počtovým určením daní, na které má účetní jednotka nárok. 
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→ Pohledávky za vybranými ústředními/místními vládními institucemi – zejména po-

hledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finanč-

ních výpomocí, podpor či peněžních darů. Rozlišují se dle poskytovatele.  

→ Základní běžný účet územních samosprávných celků – prostředky na běžném účtu. 

→ Běžné účty fondů územních samosprávných celků – prostředky na běžných účtech 

určeny výhradně fondům vytvořeným účetní jednotkou. 

3.5.4 Některé rozdíly v účtování 

Obecně je účtování o dlouhodobém majetku stejné. Zákon o účetnictví stanoví, jak se 

dlouhodobý majetek oceňuje. Při nákupu se do ocenění majetku zahrnuje cena pořízení 

plus další náklady související s pořízením. Co lze a co naopak nelze zahrnout do nákladů 

souvisejících s pořízením stanovují jednotlivé vyhlášky. Zajímavostí je, že dle vyhlášky 

č. 504/2002 Sb. lze do pořizovací ceny zahrnout úroky z úvěrů, vyhláška č. 410/2009 Sb. 

tuto možnost neuvádí. (Česko, 2002e; Česko, 2009) 

Drobný dlouhodobý majetek 

Drobný dlouhodobý majetek může být hmotný i nehmotný a řadíme mezi něj majetek 

s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Obě sledované vyhlášky stanovují stejnou výši oce-

nění majetku, který může být zařazen jako drobný dlouhodobý majetek. U dlouhodobého 

hmotného majetku se jedná o ocenění ve výši od 3 000 Kč do 40 000 Kč a u dlouhodobého 

nehmotného majetku pak od 7 000 Kč do 60 000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

pod stanovenou finanční hranicí se účtuje jako náklad spotřeba materiálu, nehmotný maje-

tek pod stanovenou finanční hranicí se také účtuje jako náklad, konkrétně ostatní služby. 

V případě vybraných účetních jednotek existuje rozdíl v účtování o drobném dlouhodobém 

majetku. Toto účtování je stanoveno standardem č. 710 a při pořízení drobného dlouhodo-

bého majetku nákupem v hotovosti je následující. 

Tabulka 12 – Účtování pořízení drobného dlouhodobého majetku dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. (Česko, Ministerstvo financí, 2012b) 

Účetní případ Částka MD D 

Pořízení drobného dlouho-

dobého majetku 
10 000,- 

018 (028) – Drobný dlouho-

dobý nehmotný (hmotný) 

majetek 

078 (088) – Oprávky 

k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému (hmotnému) 

majetku 

Pořízení drobného dlouho-

dobého majetku 
10 000,- 

558 – Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
261 - Pokladna 
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Z uvedeného vyplývá, že pořízený drobný dlouhodobý majetek, je ihned při pořízení plně 

odepsán. To platí pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednot-

ky účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. drobný dlouhodobý majetek odepisují po celou 

dobu v průběhu jeho životnosti. 

3.5.5 Pasiva 

V oblasti pasiv je drobná odlišnost v názvosloví, dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. zahrnují 

pasiva vlastní zdroje, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je obdobou tohoto označení vlastní ka-

pitál. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. se vlastní zdroje skládají pouze ze jmění a výsledku 

hospodaření, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. zahrnují ještě zvlášť položku fondy. Informace 

o fondech jsou dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. zahrnuty v položkách jmění. 

Cizí zdroje dle obou vyhlášek zahrnují rezervy, dlouhodobé závazky a krátkodobé závaz-

ky. V případě vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou složkou pasiv i jiná pasiva (stejně jako u aktiv 

jiná aktiva). Tato složka obsahuje položky časového rozlišení, a to výdaje a výnosy příštích 

období. Tyto položky jsou dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. složkou krátkodobých závazků. 

Dále složka jiná pasiva zahrnuje opět položku kursové rozdíly. (Česko, 2002e; Česko, 

2009) 

3.5.6 Specifické položky pasiv 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou mezi pasivy tyto specifické položky (Česko, 2002e): 

→ Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu/Závazky ze vztahu k rozpočtu územních 

samosprávných celků – tyto položky obsahují dluhy z titulu nedočerpaných nebo 

neoprávněně použitých dotací. Rozlišují se dle poskytovatele. 

→ Kursové rozdíly pasivní – zjištěné kursové rozdíly pasivní povahy (ziskové) při 

přepočtu hodnot dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích 

měnách, včetně dlouhodobých termínovaných vkladů, úvěrů a krátkodobých fi-

nančních výpomocí.  

Pasiva ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. obsahují následující specifické položky (Česko, 2009): 

→ Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – obsahuje zejména přijaté dotace na 

pořízení dlouhodobého majetku. 

→ Kurzové rozdíly – obsahuje nerealizované kurzové rozdíly. 
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→ Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – zobrazuje oceňovací rozdíly z pr-

votního použití odepisování dlouhodobého majetku, související s reformou zákona 

o účetnictví. 

→ Závazky z dělené správy – jedná se o dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, 

poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 

→ Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – závazky k osobám, které nejsou 

vybranými účetními jednotkami z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, 

nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů. 

→ Závazky k vybraným ústředním/vládním institucím – závazky z titulu dotací, grantů, 

příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor, či peněž-

ních darů. Rozlišuje se dle poskytovatele. 

→ Krátkodobé závazky z ručení – krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z titulu reali-

zace plnění ze záruk. Případy, kdy může být obec ručitelem, stanoví zákon o ob-

cích.  

→ Zprostředkování dlouhodobých/krátkodobých transferů – jde o závazky. Použije se, 

když účetní jednotka stojí v roli zprostředkovatele transferů. 

3.5.7 Některé rozdíly v účtování 

Účtování následujících případů se vztahuje pouze na účetní jednotky účtující dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. Jedná se o specifika týkající se těchto účetních jednotek. 

Přecenění na reálnou hodnotu u majetku určenému k prodeji 

K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu účtuje účetní jednotka o zrušení pří-

padných oprávek a opravných položek. Účtování přecenění na příkladu samostatných mo-

vitých věcí ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 13 – Účtování kladného přecenění majetku určeného k prodeji (Česko, Minister-

stvo financí, 2012a) 

Účetní případ MD D 

Kladný rozdíl z přecenění 

082 – Oprávky k samostatným mo-

vitým věcem a souborům movitých 

věcí 407 – Jiné oceňovací rozdíly 

Přecenění SMV 
022 – Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 

Zařazení do majetku určeného 

k prodeji 

036 – Dlouhodobý hmotný majetek 

určený k prodeji 

022 – Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 

Prodej majetku 407 – Jiné oceňovací rozdíly 
664 – Výnosy z přecenění reálnou 

hodnotou 

Vyřazení majetku  553 – Prodaný dlouhodobý majetek 
036 – Dlouhodobý hmotný majetek 

určený k prodeji 

 

Oceňovací rozdíly při prvním použití metody 

Při použití této metody se postupuje rozvahovým způsobem. Toto účtování bylo zavedeno 

k 31. 12. 2011. Jedná se o zavedení odepisování dlouhodobého majetku. Odpisy pohledá-

vek se zde neuvádí.  

Tabulka 14 – Účtování o oceňovacích rozdílech při prvním použití metody (Česko, Minis-

terstvo financí, 2012a) 

Účetní případ MD D 

Zavedení odpisování dlouho-

dobého majetku 

406 – Oceňovací rozdíly při prvot-

ním použití metody 

07. (08.) – Oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému 

(hmotnému) majetku 

 

3.6 Výkaz zisku a ztráty 

Ačkoliv u obou organizací je nutno náklady a výnosy rozlišovat dle činnosti, ke které se 

vztahují – hlavní nebo hospodářské, tak obsah výkazu dle jednotlivých vyhlášek se v ně-

kterých věcech odlišuje. Podstatným rozdílem je i to, že dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. se ve 

výkazu zisku a ztráty neuvádějí informace za minulé účetní období. (Česko, 2002e; Česko, 

2009) 
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3.6.1 Srovnání vzhledu výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 15 – Náklady výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, 2002e) 

Číslo 

položky 
Název položky 

1 2 

Činnost 

Hlavní Hospodářská 

A. Náklady   

I. Spotřebované nákupy celkem   

II. Služby celkem   

III. Osobní náklady celkem   

IV. Daně a poplatky celkem   

V. Ostatní náklady celkem   

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných polo-

žek celkem 

  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem   

VIII. Daň z příjmů celkem   

 Náklady celkem   

 

Tabulka 16 – Výnosy výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, 2002e) 

Číslo 

položky 
Název položky 

1 2 

Činnost 

Hlavní Hospodářská 

B. Výnosy   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem   

III. Aktivace celkem   

IV. Ostatní výnosy celkem   

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek celkem 

  

VI Přijaté příspěvky celkem   

VII. Provozní dotace celkem   

 Výnosy celkem   

C. Výsledek hospodaření před zdaněním   

D. Výsledek hospodaření po zdanění   

 

Tabulka 17 – Náklady výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky dle vy-

hlášky č. 410/2009 Sb. (Česko, 2009) 

Číslo 

polož-

ky 

Název položky 

Synte-

tický 

účet 

1 2 3 4 

Účetní období 

Běžné   Minulé 

Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská 

A. Náklady celkem      

I. Náklady z činnosti      

II. Finanční náklady      

III. Náklady na transfery      

V. Daň z příjmů      
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Tabulka 18 – Výnosy výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. (Česko, 2009) 

Číslo 

polož-

ky 

Název položky 

Synte-

tický 

účet 

1 2 3 4 

Účetní období 

Běžné   Minulé 

Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská 

B. Výnosy celkem      

I. Výnosy z činnosti      

II. Finanční výnosy      

IV. Výnosy z transferů      

V. Výnosy ze sdílených 

daní a poplatků 

     

C. Výsledek hospodaření      

 

3.6.2 Náklady 

Náklady dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou mnohem více členité. Dle této vyhlášky se ná-

klady rozdělují na spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, ostatní 

náklady, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a poskytnuté pří-

spěvky. Tyto náklady řadí vyhláška č. 410/2009 Sb. do společné kategorie nazvané nákla-

dy z činnosti. Dle obou vyhlášek je do nákladů zařazena také daň z příjmů. (Česko, 2002e; 

Česko, 2009) 

3.6.3 Specifické položky nákladů 

Výkazy zisku a ztráty dle jednotlivých vyhlášek obsahují i některé specifické položky ná-

kladů. Tato specifičnost obvykle vychází již z povahy činnosti, kterou tyto organizace vy-

konávají. Specifických položek je však daleko méně než je tomu u aktiv a pasiv v rozvaze.  

Mezi takové položky dle vyhlášky č. 504/2009 Sb. patří (Česko, 2002e): 

→ Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami – obsahuje finanční 

příspěvky určené pro vlastní organizační složky na provoz, pokud jsou účetními 

jednotkami, v rámci hlavní činnosti vymezené v příslušné zřizovací listině. 

→ Poskytnuté členské příspěvky – zde se jedná o zaplacené členské příspěvky práv-

nickým osobám, vyplývající z nepovinného členství účetní jednotky. 
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Ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pak můžeme nalézt následující specifické položky (Česko, 

2009): 

→ Náklady z přecenění reálnou hodnotou – jde o náklady vyplývající z přecenění ma-

jetku a závazků na reálnou hodnotu. Často jsou zde zobrazovány náklady z přece-

nění majetku určeného k prodeji, u něhož je povinnost oceňovat reálnou hodnotou. 

→ Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery – náklady z titulu dota-

cí, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či pe-

něžních darů, a to bez ohledu na účel poskytnutí. 

3.6.4 Výnosy 

Stejně jako u nákladů, tak i výnosy jsou dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. členitější. Zahrnují 

tržby za vlastní výkony a za zboží, změny stavu vnitroorganizačních zásob, aktivace, 

ostatní výnosy, tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, přijaté pří-

spěvky a provozní dotace. Většinu těchto výnosů řadí vyhláška č. 410/2009 Sb. do katego-

rie výnosy z činnosti nebo finanční výnosy. Podstatný rozdíl je v položkách aktivace vnit-

roorganizačních služeb, aktivace dlouhodobého majetku a aktivace materiálu a zboží. 

Všechny tyto položky jsou dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. řazeny do výnosů. Dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. se tyto stejné položky od roku 2012 řadí do nákladů. Vyhláška pak dále 

obsahuje i výnosy z daní a poplatků a výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky 

státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů. Samostatnou 

kategorií výkazu zisku a ztráty je u obou vyhlášek výsledek hospodaření. 

Zajímavostí také je, že výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. nepoužívá pojmu 

tržby, ale používá místo toho pouze slovo výnosy. (Česko, 2002e; Česko, 2009) 

3.6.5 Specifické položky výnosů 

I u položek výnosů lze nalézt takové, které jsou typické pouze pro jednotlivé účetní jed-

notky. Pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou specifickými polož-

kami následující níže uvedené (Česko, 2002e): 

→ Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami – obsahuje přijaté pří-

spěvky na provoz v rámci hlavní činnosti účetní jednotky vymezené příslušnou zři-

zovací nebo zakladatelskou listinou od vlastních organizačních složek, pokud jsou 

účetními jednotkami. 
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→ Přijaté příspěvky (dary) – zde se uvádí přijaté dary na provozní činnost účetní jed-

notky. Patří sem i část výtěžku z veřejných sbírek podle zvláštního právního před-

pisu určená na úhradu výdajů spojených s uspořádáním veřejných sbírek. 

→ Přijaté členské příspěvky – zahrnuje členské příspěvky podle statutu, stanov nebo 

jiných zřizovacích listin. V této položce se uvádějí rovněž příspěvky členů registro-

vaných církví a náboženských společností, naopak se zde neuvádějí výnosy z kos-

telních sbírek pořádaných v rámci obřadů příslušné církve či náboženské společ-

nosti. 

Ve výnosech dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. konkrétně ve výkazu zisku a ztráty určenému 

územním samosprávným celkům můžeme nalézt následující specifické položky (Česko, 

2009): 

→ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – zobrazují se zde výnosy vyplývající z pře-

cenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně výnosů z přecenění majetku 

určeného k prodeji.  

→ Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – obsahuje výnosy z titulu 

dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či 

peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek. 

→ Výnosy ze sdílených daní a poplatků – tyto výnosy obsahují více položek. Jde o vý-

nosy související s rozpočtovým určením daní, je na ně nárok ze zákona. Jedná se o 

výnosy z daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně 

z přidané hodnoty, ze spotřebních daní, z majetkových daní a z ostatních sdílených 

daní a poplatků.  

3.6.6 Některé rozdíly v účtování o nákladech a výnosech 

U sledovaných položek se lze setkat i s rozdílným pojetím nákladů a výnosů. 

Aktivace 

Účtování o aktivaci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, ale i o aktivaci zásob 

je dle sledovaných vyhlášek rozdílné. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. patří účty aktivace do 

účtové třídy 6 – Výnosy, naopak dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. se o aktivaci účtuje na 

účtech účtové třídy 5 – Náklady, jako o snížení nákladů. Rozdíl v účtování na příkladu 

dopravy materiálu ve vlastní režii při účtování o zásobách způsobem A ukazují následující 

tabulky.  
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Tabulka 19 – Účtování o aktivaci dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, Ministerstvo finan-

cí, 2004a) 

Účetní případ MD D 

Nákup materiálu 11. – Pořízení materiálu  32. – Závazky  

Doprava materiálu ve vlastní 

režii 
11. – Pořízení materiálu 62. – Aktivace 

Převzetí materiálu na sklad 11. – Materiál na skladě 11. – Pořízení materiálu 

 

Tabulka 20 – Účtování o aktivaci dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Česko, Ministerstvo finan-

cí, 2012b) 

Účetní případ MD D 

Nákup materiálu 111 – Pořízení materiálu  321 – Dodavatelé  

Doprava materiálu ve vlastní 

režii 
111 – Pořízení materiálu 507 – Aktivace oběžného majetku 

Převzetí materiálu na sklad 112 – Materiál na skladě 111 – Pořízení materiálu 

 

Rezervy 

U tvorby a zúčtování rezerv existuje rozdíl v účtování dle sledovaných vyhlášek. Dle vy-

hlášky č. 504/2002 Sb. se rezervy tvoří na vrub nákladů, jejich použití, snížení či zrušení se 

zahrnuje do výnosů. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. se tvorba, použití, snížení či zrušení 

účtuje pouze prostřednictvím nákladů. Viz následující tabulky. 

Tabulka 21 – Účtování o rezervách dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (Česko, Ministerstvo fi-

nancí, 2004a) 

Účetní případ MD D 

Tvorba rezervy 55. – Tvorba rezerv 94. – Rezervy 

Čerpání rezervy 94. - Rezervy 65. – Zúčtování rezerv 

 

Tabulka 22 – Účtování o rezervách dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Česko, Ministerstvo fi-

nancí, 2010a) 

Účetní případ MD D 

Tvorba rezervy 555 – Tvorba a zúčtování rezerv  441 – Rezervy 

Čerpání rezervy 441 – Rezervy  555 – Tvorba a zúčtování rezerv 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 

 

3.7 Příloha 

Účetní výkaz příloha je povinnou součástí účetní závěrky pro účetní jednotky účtující dle 

obou sledovaných vyhlášek. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. však není stanovena přesná po-

doba. Naopak vyhláška č. 410/2009 Sb. obsahuje závazné vzory pro jednotlivé účetní jed-

notky. 

3.7.1 Příloha dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Vyhláška umožňuje sestavit přílohu dvojím způsobem, buď ve formě tabulek, nebo popis-

ným způsobem. Je na účetní jednotce, jakou formu zvolí. Kromě informací, které jako po-

vinné ukládá již zákon, vyhláška definuje, co má být v příloze obsaženo. Nejprve jsou to 

obecné informace o účetní jednotce – název sídlo, právní forma, apod. Dále také informace 

o zakladateli či zřizovateli a vkladech do vlastního jmění. Vyhláška dále stanovuje povin-

nost informovat v příloze o všech významných skutečnostech, o způsobech účtování a 

oceňování, apod. (Česko, 2002e) 

3.7.2 Příloha dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

V příloze dle této vyhlášky převažuje tabulková forma. Vzhled a obsahové uspořádání 

těchto tabulek je stanoven přímo vyhláškou, konkrétně její přílohou č. 5. Kromě základ-

ních informací o účetní jednotce se v příloze blíže rozvádí položky účetních výkazů, dlou-

hodobý majetek, přeceňování reálnou hodnotou a pro územní samosprávné celky je stano-

vena příloha týkající se rezervního fondu a ostatních fondů. (Česko, 2009) 

3.8 Ostatní účetní výkazy 

Povinnost sestavovat další účetní výkazy pro účetní závěrku stanovuje vyhláška 

č. 410/2009 Sb. a jedná se o výkazy přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlast-

ního kapitálu. 

3.8.1 Přehled o peněžních tocích 

Jedná se o sestavení tohoto výkazu nepřímou metodou. Vzhled a obsahové uspořádání to-

hoto výkazu stanovuje vyhláška v příloze č. 3. Tento výkaz není rozdělen dle jednotlivých 

účetních jednotek, je stanovena jen jedna jeho závazná podoba pro všechny účetní jednot-

ky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Peněžní toky rozděluje na peněžní toky z provozní 
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činnosti, peněžní toky z dlouhodobých aktiv a peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouho-

dobých závazků a dlouhodobých pohledávek. (Česko, 2009) 

3.8.2 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Jedná se o bližší rozbor položek vlastního kapitálu. Vzhled a obsahové uspořádání tohoto 

výkazu určuje vyhláška přílohou č. 4. A i u tohoto výkazu je stanovena stejná podoba pro 

všechny účetní jednotky řídící se vyhláškou č. 410/2009 Sb. Obsahuje informace o hodnotě 

za minulé účetní období, zvýšení či snížení jednotlivých položek a konečný stav za běžné 

účetní období. Struktura položek je následující (Česko, 2009): 

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

I. Jmění účetní jednotky 

II. Fond privatizace 

III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

IV. Kurzové rozdíly 

V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

VI. Jiné oceňovací rozdíly 

VII. Opravy předcházejících účetních období 

B. Fondy účetní jednotky 

C. Výsledek hospodaření 

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 

3.9 Směrná účtová osnova 

Směrná účtová osnova je součástí příloh obou sledovaných vyhlášek. Dle vyhlášky 

č. 504/2002 Sb. je uspořádání směrné účtové osnovy členěno na účtové třídy a účtové sku-

piny. Při vedení účetnictví v plném rozsahu si účetní jednotka stanoví účtový rozvrh 

v podobě syntetických účtů. Při jeho tvorbě je povinna vycházet ze stanovených účtových 

tříd a účtových skupin. V rámci syntetických účtů se vytvářejí analytické účtu dle potřeb 

účetní jednotky, nebo pokud to vyžadují právní předpisy. V případě vedení účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu je možnost sestavit účtový rozvrh pouze do úrovně účtových sku-

pin. 

Dle přílohy k vyhlášce č. 410/2009 Sb. se směrná účtová osnova člení na účtové třídy, 

účtové skupiny a syntetické účty. Toto členění je závazné včetně číselného označení pro 

všechny účetní jednotky účtující dle této vyhlášky. Syntetické účty se mohou dále členit na 
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analytické účty dle potřeby účetní jednotky. V případě, že je účetní jednotka povinna pře-

dávat účetní záznamy pro potřeby státu v členění stanoveném technickou vyhláškou, pou-

žívá odpovídající analytické účty
6
. Na základě směrné účtové osnovy si stanoví účetní jed-

notka účtový rozvrh včetně analytických a podrozvahových účtů potřebných k zaúčtování 

veškerých účetních případů.  

Rozdíly ve směrných účtových osnovách zobrazuje následující tabulka. Nejde příliš o roz-

díly v obsahu, spíše v číselném označení. Největší rozdíl je v případě účtování o jmění, 

fondech, výsledku hospodaření, rezervách a dalších položkách vlastního jmění/kapitálu. 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou tyto účty v účtové třídě 9, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

se tyto účty nachází v účtové třídě 4. Účtová třída 4 je dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. neob-

sazena. Je ponechána k dispozici účetním jednotkám pro vytvoření účtů dle vlastní potře-

by. (Česko, 2002e; Česko, 2009) 

Tabulka 23 – Srovnání účtových tříd dle směrných účtových osnov (Česko, 2002e; Česko, 

2009) 

Účtová 

třída 
Vyhláška č. 504/2002 Sb. Vyhláška č. 410/2009 Sb. 

0 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek 

1 Zásoby Zásoby a opravné položky 

2 Finanční účty 
Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý 

finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 

3 Zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy 

4 Volná 

Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, 

dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné 

účty a zvláštní účtování 

5 Náklady Náklady 

6 Výnosy Výnosy 

7 
Vnitroorganizační účetnictví Vnitroorganizační účetnictví 

8 

9 

Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, 

rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěr-

kové a podrozvahové účty 

Podrozvahové účty 

                                                 

 

6
 Vyhláška Ministerstva financí č. 383/2009 Sb., tzv. technická vyhláška, určuje ve své příloze Pomocný 

analytický přehled, který stanovuje přesné členění některých syntetických účtů na analytické účty. Toto čle-

nění je závazné pro účetní jednotky předávající informace pro potřeby státu do Centrálního systému účetních 

informací státu. 
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3.10 Podrozvaha 

Povinnost účtovat i na podrozvahových účtech ukládá pouze vyhláška č. 410/2009 Sb. Po-

kud nastane skutečnost, která je předmětem účetnictví, ale nejsou splněny všechny pod-

mínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, tak o nich účetní jednotka účtuje na 

tzv. podrozvaze. Pokud se informace považuje za nevýznamnou, nebo pokud náklady na 

získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace, není povinnost na podrozvaze 

účtovat. Číselné označování podrozvahových účtů stanoví příloha č. 5 k vyhlášce 

č. 410/2009 Sb. Jedná se o účty 9. účtové třídy. (Česko, 2009) 
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4 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK 

PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Pro znázornění rozdílu v účetnictví dle zkoumaných vyhlášek jsou použity dvě účetní jed-

notky. Za jednotky účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. bude analyzována nezisková or-

ganizace Orel Kunovice a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. bude předmětem analýzy a návrhu 

město Kunovice. 

4.1 Orel Kunovice 

Právní forma této organizace je spolek. Vyplývá to ze stanov organizace, které byly měně-

ny v prosinci roku 2013 v souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku.  

Hlavním cílem organizace je provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchov-

ních, kulturních, charitativních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných proje-

vů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, 

zvláště katolických zásad, a dále pečovat o hmotný a nehmotný majetek, spolupracovat 

s organizacemi a spolky, které mají obdobné poslání. Jako svou vedlejší činnost pak Orel 

ve stanovách uvádí hospodářskou, obchodní, živnostenskou a podobnou činnost v souladu 

s planými předpisy. (Orel, 2013) 

Spolek Orel má svou vlastní organizační strukturu, která je třístupňová a člení se na ústře-

dí, župy a jednoty. Župy a jednoty jsou pobočnými spolky ve smyslu občanského zákoní-

ku. Orel Kunovice je jednota, která spadá pod župu Velehradskou. Jednota Orel Kunovice 

byla obnovena v roce 1991. V současné době má 81 členů. (Orel, © 2009 – 2012) 

4.1.1 Finanční situace Orla Kunovice 

Jednota Orel Kunovice doposud vede pouze jednoduché účetnictví, avšak dle pokynu 

z ústředí v roce 2015 přechází na vedení podvojného účetnictví, ačkoliv hodnoty majetku, 

příjmů i výdajů jsou velmi nízké. Úhrn příjmů činil v roce 2014 celkem 93 172 Kč a úhrn 

výdajů 87 545 Kč. Tyto hodnoty lze nalézt ve výkazu příjmů a výdajů za rok 2014, který je 

přílohou P VI této práce. Hodnoty a struktura majetku jsou zobrazeny ve výkazu o majetku 

a závazcích za rok 2014, který je přílohou P VII této práce. (Orel Kunovice, 2015a a 

2015b) 
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4.2 Město Kunovice 

Město Kunovice se nachází ve Zlínském kraji, 3 kilometry jižně od Uherského Hradiště. 

Do roku 1990 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště, v roce 1991 se osamostatnily a 

v roce 1997 byly prohlášeny městem. K 1. lednu 2015 zde žilo 5 423 obyvatel. Město Ku-

novice zřizuje tři příspěvkové organizace – jednu mateřskou školu a dvě základní školy. 

(Kunovice, 2015a; Dvouletý a kol., 2010, s. 178) 

4.2.1 Finanční situace města 

Nástrojem hospodaření obce je rozpočet. V případě obce Kunovice je rozpočet 

v posledních letech přebytkový, schodkový byl naposled v roce 2011. I plánované příjmy 

v roce 2015 jsou vyšší než plánované výdaje.  

 

Obrázek 3 – Graf příjmů a výdajů města Kunovice v letech 2012 – 2015 (Monitor, Minis-

terstvo financí) 

4.3 Účetní výkazy města Kunovice 

Město Kunovice sestavuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. Má povinnost sestavo-

vat rovněž přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, jelikož ne-

splňuje podmínky pro nesestavování těchto výkazů.  
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4.3.1 Rozvaha 

Rozvaha města Kunovice je v souladu se zákonem o účetnictví i s vyhláškou 

č. 410/2009 Sb. Aktiva v netto hodnotě a pasiva v roce 2014 činily 756 743 174,95 Kč. 

Většinu aktiv tvoří stálá aktiva, oběžná aktiva jsou ve výši pouze přibližně 50 milionů Kč. 

Ze stálých aktiv, převažuje dlouhodobý hmotný majetek, kde nejvyšší položkou jsou stav-

by. Stavby jsou odepsány přibližně ze 13 %. Na pasivech mají největší podíl položky 

vlastního jmění, přibližně ve stejné výši je jmění účetní jednotky a transfery na pořízení 

dlouhodobého majetku. Rozvaha města Kunovice je přílohou P I této práce. (Kunovice, 

2015b) 

4.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty splňuje náležitosti dle vyhlášky. Náklady i výnosy jsou rozděleny 

zvlášť za hlavní a zvlášť za hospodářskou činnost. Hospodářská činnost zahrnuje přede-

vším činnost městského informačního centra, kde jsou poskytovány služby jako tisk, kopí-

rování, apod. a prodává se zde zboží, většinou se jedná o pohlednice, turistické známky, 

knihy z regionu, a další. Lze zde rovněž směnit české koruny na eura. V hospodářské čin-

nosti se však městu příliš nedaří, již od roku 2012 je tato činnost ztrátová. Hlavní činnost je 

naopak zisková. Výkaz zisku a ztráty si lze detailně prohlédnout v příloze P II této práce. 

Nejvyššími položkami nákladů jsou náklady na služby, mzdové náklady a odpisy. Nejvyšší 

položkou výnosů jsou výnosy vyplývající z rozpočtového určení daní, což je pro obce ty-

pické. (Kunovice, 2015c) 

4.3.3 Příloha 

Tento výkaz obsahuje množství informací. Jednak jsou to informace o použitých meto-

dách, dále pak stavy na podrozvahových účtech, a v neposlední řadě doplňující komentáře 

k některým položkám výkazů. Tento účetní výkaz je přílohou P III této práce. (Kunovice 

2015d) 

4.3.4 Přehled o peněžních tocích 

Je sestaven dle vyhlášky nepřímou metodou, stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 

odpovídá součtu položek rozvahy termínované vklady krátkodobé, běžný účet, základní 

běžný účet územních samosprávných celků, ceniny a pokladna. Přehled o peněžních tocích 

města Kunovice je přílohou P IV této práce. (Monitor, Ministerstvo financí) 
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4.3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Tento výkaz zobrazuje snížení a zvýšení položek vlastního kapitálu. Na přehledu o změ-

nách vlastního kapitálu města Kunovice, který je příloho P V této práce, můžeme vidět, že 

nejvíce zvýšení vlastního kapitálu ovlivnil kladný výsledek hospodaření. V položkách 

vlastního jmění došlo ke snížení vlivem svěření majetku příspěvkové organizaci. (Monitor, 

Ministerstvo financí) 

4.3.6 Vnitroorganizační účetní směrnice 

Město Kunovice má sestaveny následující vnitřní účetní směrnice (Kunovice, [b.r.]): 

→ Pokyn č. 1/2014 Zastupitelstva města Kunovice o procesu schvalování účetní zá-

věrky města 

→ Pokyn č. 1/2014 Rady města Kunovice o procesu schvalování účetní závěrky pří-

spěvkových organizací 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Opravné položky k po-

hledávkám 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Rezervy  

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Časové rozlišení nákla-

dů a výnosů 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Účtování hospodářské 

činnosti v Městském informačním centru v Kunovicích 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Ocenění reálnou hodno-

tou majetku určeného k prodeji 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Dlouhodobý majetek a 

zásoby 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Majetkové cenné papíry 

k obchodování 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Účtování mezd 

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Pohledávky  

→ Vnitroorganizační směrnice o účetnictví města Kunovice – Oběh dokladů 
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5 NÁVRH ZLEPŠENÍ V ÚČETNICTVÍ 

Na základě podrobného prozkoumání právních předpisů z oblasti účetnictví pro nestátní 

neziskové organizace a některé vybrané účetní jednotky, rovněž po zjištění situace v kon-

krétních účetních jednotkách je vypracován následující návrh. 

5.1 Orel Kunovice 

Tato organizace se v současné době nachází v období přechodu z jednoduchého účetnictví 

na podvojné účetnictví. Pro tento přechod navrhuji, aby si dotčené osoby účetní jednotky 

podrobně prostudovaly veškeré právní předpisy upravující účetnictví, a zaměřily se přede-

vším na zákon o účetnictví, vyhlášku Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. a rovněž České 

účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podniká-

ní. Konkrétně standard č. 414, který se týká přechodu z jednoduchého účetnictví na účet-

nictví. Navrhuji postupovat podle tohoto standardu.  

5.1.1 Návrh postupu z jednoduchého účetnictví na účetnictví 

Dle standardu pro přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví navrhuji následující 

postup: 

Provést inventarizaci veškerého majetku a závazků 

Za rok 2014 činila hodnota majetku organizace 245 567 Kč. Z čehož dlouhodobý majetek 

činil 124 117 Kč a drobný dlouhodobý majetek 95 473 Kč. Dále se majetek skládal ze zá-

sob a peněz v pokladně i na účtech.  

Největší část dlouhodobého hmotného majetku činí vybavení sportovního klubu FBC Orel 

Kunovice, který v roce 2008 pořídil certifikované florbalové mantinely a florbalové bran-

ky, které pořídila Česká florbalová unie a byly následně klubem FBC Orel Kunovice splá-

ceny z členských příspěvků, z dotace poskytnuté městem Kunovice a z dotace poskytnuté 

z Nadace SYNOT (v té době se jmenovala Nadace Děti-kultura-sport).  

Drobný dlouhodobý majetek pak převážně tvoří rovněž sportovní vybavení, jako jsou dre-

sy pro hráče, míče, apod. 

Srovnat stavy v knihách majetku a knihách pohledávek a závazků  

Orel Kunovice nemá k 31. 12. 2014 žádné pohledávky a závazky má rovněž vyrovnány. 

Pokud by se inventarizací zjistilo, že opravdu nejsou žádné závazky a pohledávky, není 
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třeba provádět žádné změny ani zápisy. V případě majetku je možné, že dojde k inventari-

začním rozdílům, pokud ano, musí se stavy v knihách majetku upravit na skutečnou hod-

notu zjištěnou inventarizací. 

Sestavit odpisové plány 

Stav oprávek se stanoví podle výše opotřebení. Dále je nutné stanovit předpokládanou do-

bu odepisování, což Český účetní standard č. 414 doporučuje stanovit jako součet počtu 

let, po které byl majetek dosud zachycen v knize majetku a počet let, po které se plánuje 

majetek používat.  

Sestavit směrnou účtovou osnovu  

V případě této organizace navrhuji vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jelikož hod-

nota majetku je nízká a neobsahuje velké množství složek majetku. Pro vedení účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu postačuje směrná účtová osnova stanovená vyhláškou 

č. 504/2002 Sb., která je stanovena na úrovni účtových tříd a skupin. 

Ke dni účetní závěrky provést účetní zápisy  

Ke dni účetní závěrky je pak třeba inventarizací zjištěné stavy zavést do účetnictví jako 

počáteční stavy podle sestaveného účtového rozvrhu. Dle Českého účetního standardu 

č. 414 se zavádění počátečních stavů provádí následovně.  

Tabulka 24 – Účtování počátečních stavů při přechodu z jednoduchého účetnictví na 

podvojné účetnictví (Česko, Ministerstvo financí, 2004b) 

Položka MD D 

Dlouhodobý hmotný majetek 02 – Dlouhodobý hmotný majetek 96 – Závěrkové účty 

Oprávky k dlouhodobému hmot-

nému majetku 

96 – Závěrkové účty 08 – Oprávky k 65dlouhodobému 

hmotnému majetku  

Drobný dlouhodobý majetek 02 – Dlouhodobý hmotný majetek 96 – Závěrkové účty 

Oprávky k drobnému dlouhodo-

bému majetku 

96 – Závěrkové účty 08 – Oprávky k 65dlouhodobému 

hmotnému majetku  

Zboží na skladě a v prodejnách 13 – Zboží  96 – Závěrkové účty 

Peníze 21 – Peníze  96 – Závěrkové účty 

Účty v bankách 22 – Účty v bankách  96 – Závěrkové účty 

Vlastní jmění 96 – Závěrkové účty 90 – Vlastní jmění 
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Rozvaha Orla Kunovice, by pak obsahovala následující položky. 

Tabulka 25 – Položky aktiv a pasiv po přechodu na podvojné účetnictví 

Aktiva Pasiva 

A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní zdroje celkem 

II. Dlouhodobý Hmotný majetek I. Jmění celkem 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot-

ných movitých věcí 
Vlastní jmění 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

Oprávky k samostatným hmotným movitým vě-

cem a souborům hmotných movitých věcí 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

B. Krátkodobý majetek celkem 

I. Zásoby celkem 

Zboží na skladě a v prodejnách 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 

Pokladna 

Účty v bankách 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

Do vlastního jmění se zahrnuje rozdíl mezi součtem počátečních stavů na straně aktiv a 

součtem počátečních stavů na straně pasiv (závazků). Jelikož Orel Kunovice v současné 

době závazky nemá, šla by celková hodnota majetku do pasiv v podobě vlastního jmění. 

V průběhu roku však mohou přibyt další položky, jako jsou pohledávky za členy v podobě 

členských příspěvků, ale i jiné pohledávky. Na straně pasiv pak mohou vzniknout závazky 

z obchodních vztahů, či mohou být vytvořeny fondy.  

Další opatření 

Existují i další opatření, které je třeba zavést, ale standard už je neuvádí, vychází však ze 

zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb.  

Kromě sestavení rozvahy je třeba po přechodu na podvojné účetnictví sestavovat i další 

výkazy. Prvním z nich je výkaz zisku a ztráty. Pro jeho sestavení je nutné oddělit hlavní a 

hospodářskou činnosti. Orel Kunovice by měl do své hospodářské činnosti zavést přede-

vším prodej občerstvení na akcích, např. na hodech v Kunovicích či na krojovém plese, 

který v některých letech pořádá, protože tyto služby poskytuje a není to dle stanov hlavní 

činnost. 
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Pro kompletní účetní závěrku je také nutné sestavit účetní výkaz přílohu k účetní závěrce. 

Z povinných informací, které stanovuje vyhláška č. 504/2002 Sb., má Orel Kunovice po-

vinnost uvést následující informace: 

→ o účetní jednotce, sídle, názvu, právní formě, poslání – činnost hlavní a další čin-

nosti a informace o statutárních orgánech, 

→ o zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění – čím je vlastní jmění 

tvořeno, 

→ o účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních zá-

znamů, způsobech a místech jejich úschovy, způsobech oceňování a odpisování, 

→ o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem se-

stavení účetní závěrky, pokud nastaly, 

→ o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely 

daně z příjmů, 

→ o výši odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrol-

ních nebo jiných orgánů určených stanovami, nebo jinou zřizovací listinou, 

→ o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a  

→ při aktuální situaci doporučuji organizaci uvést také důvod přechodu z jednoduché-

ho na podvojné účetnictví a informace o všech skutečnostech, které s tímto přecho-

dem souvisí – jak byla zjištěna hodnota majetku, co předcházelo sestavení účetních 

výkazů, apod. 

5.2 Město Kunovice 

Obecně lze říci, že účetnictví města Kunovice je v souladu se zákonem o účetnictví i s vy-

hláškou č. 410/2009 Sb., avšak drobné nedostatky se dají identifikovat, největším z nich 

jsou vnitroorganizační směrnice, které však zákon ani vyhláška konkrétně neupravují, je na 

účetní jednotce, jak si tyto směrnice sestaví.  

5.2.1 Inovace vnitřních účetních směrnic 

Jako největší nedostatek vnímám stav a obsah vnitřních účetních směrnic. Směrnice nemají 

jednotnou formu, nejsou očíslovány, u většiny z nich chybí datum vyhotovení i datum 

účinnosti, také obsahují překlepy. Některé z nich jsou také staré a neaktuální. Typickým 

příkladem je směrnice týkající se dlouhodobého majetku a zásob, která hned ve svém 

úvodním ustanovení uvádí: „Tato směrnice vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
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tví, vyhlášky 505/2002 Sb., Českých účetních standardů 501 – 522, zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Opatření Ministerstva financí, kterým se 

stanoví účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samo-

správné celky a příspěvkové organizace.“ I v dalších svých ustanoveních odkazuje směrni-

ce na již neplatnou vyhlášku č. 505/2002 Sb. 

Formulace k zásobám je dost nejednoznačná a strohá, obsahuje pouze následující informa-

ci: „Jedná se o kancelářské potřeby a čisticí prostředky. Tento materiál nakupuje město 

Kunovice dle skutečné potřeby, tudíž se jedná o materiál jdoucí přímo do spotřeby a neú-

čtuje se o něm jako o zásobách.“ Dle účetních výkazů však město Kunovice má kromě 

materiálu také zboží na skladě. Ve směrnici chybí informace o tom, že účtuje o zásobách 

způsobem B.  

V oblasti vnitřních účetních směrnic navrhuji obci: 

→ přepracovat směrnice dle platné legislativy, 

→ uvádět číselné označení směrnic, 

→ uvádět datum vyhotovení a datum účinnosti, 

→ sjednotit formální úpravu a 

→ kontrolovat soulad směrnic s právními předpisy pravidelně za určité období. 

5.2.2 Hospodářská činnost 

Město Kunovice již několik let dotuje ze své hlavní činnosti tu hospodářskou. Takhle by to 

určitě nemělo být. V běžném i minulém období dosahovala ztráta výše přibližně 

40 000 Kč. Nejvíce se na ztrátě podílí mzdové náklady, u kterých se dá předpokládat, že 

jsou ještě vyšší, než město vykazuje ve výkazu zisku a ztráty. Jako zaměstnanci městského 

informačního centra jsou vedeny tři osoby, přičemž vykonávají i jinou činnost pro město. 

V průměru to pak vychází přibližně 1 100 Kč na osobu a měsíc. Takové mzdové náklady 

jsou nereálné, vzhledem k tomu, že je informační centrum otevřeno a poskytuje služby 

každý den. Městu je třeba doporučit, aby lépe rozlišovalo náklady v hlavní a hospodářské 

činnosti. Následně aby zvážilo, zda se provoz informačního centra vyplatí, případně jakým 

způsobem zajistit, aby rozdíl mezi náklady a výnosy nebyl takový.  
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5.2.3 Dodržování vnitřních účetních směrnic 

Jako drobný nedostatek lze vnímat i to, že město Kunovice v některých případech nedodr-

žuje své vnitřní směrnice. V směrnici č. 7/2008, která se týká oběhu dokladů, jsou mimo 

jiné stanoveny i pokladní limity. Pokladen je několik, ale všechny se na konci dne odvádí 

do hlavní pokladny, kde je limit 50 000 Kč. V rozvaze však můžeme vidět, že stav v po-

kladně k rozvahovému dni byl 62 019 Kč, čímž byl pokladní limit překročen. Když už si 

účetní jednotka sestaví vnitřní směrnice, měla by je dodržovat. 
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ZÁVĚR 

Práce se týká nevýdělečných organizací a některých vybraných účetních jednotek. V litera-

tuře jsou tyto účetní jednotky mnohdy spojeny v jedno a jsou nazývány neziskové organi-

zace. Účetní legislativa je však rozlišuje. Jde o účetní jednotky, u kterých hlavním předmě-

tem činnosti není podnikání. Ty vedou účetnictví dle vyhlášky Ministerstva financí 

č. 504/2002 Sb. Dále některé neziskové organizace účetní legislativa nazývá vybranými 

účetními jednotkami, a ty vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Rozhodně by ne-

bylo na škodu přesně definovat a sjednotit názvosloví v této oblasti, aby literatura a právní 

předpisy mohly používat stejných termínů a nedocházelo k nedorozuměním či záměnám. 

Pokud srovnáme dvě sledované vyhlášky, tak vyhláška č. 410/2009 Sb. je obsáhlejší, nao-

pak k vyhlášce č. 504/2002 Sb. je vydáno více účetních standardů. K vyhlášce pro vybrané 

účetní jednotky je Českých účetních standardů doposud jen 10, což zřejmě není konečné 

číslo. Ministerstvo financí je vydává postupně a také je průběžně novelizuje, naposled byly 

vydány v roce 2012. Dá se však očekávat, že Českých účetních standardů pro vybrané 

účetní jednotky bude přibývat. Oproti předchozí právní úpravě je jich zatím přibližně polo-

vina. Například zcela chybí standard týkající se nákladů a výnosů.  

Po analýze právním předpisů souvisejících s účetnictvím bylo nalezeno několik rozdílů u 

sledovaných neziskových organizací. Kromě rozdílů ve vykazování účetních informací, 

rozdílů v povinnostech dle jednotlivých vyhlášek nebo rozdílů v podobě účetních výkazů, 

existují rovněž rozdíly v samotném účtování. Informace o tom, jak zaúčtovat jednotlivé 

účetní případy jsou obsaženy v Českých účetních standardech k jednotlivým vyhláškám. 

Jestliže se zaměříme na rozdíly ve vykazování, tak nejvíce znatelné jsou ve výkazu zvaném 

rozvaha, kde je vzhled a obsah velmi odlišný. Povinností mají více vybrané účetní jednot-

ky, jelikož musí sestavovat více účetních výkazů a předávat informace do Centrálního sys-

tému účetních informací státu. V účtování lze rovněž nalézt rozdíly. V několika případech 

se jedná o rozdíly dost významné, například v případě odlišného pojetí nákladů a výnosů 

při účtování o aktivaci a rezervách.  

Pokud nahlédneme do Českých účetních standardů, zjistíme, že dle vyhlášky 

č. 504/2002 Sb. je účtování stanoveno pouze do úrovně účtových skupin. Toto účtování je 

použito i v této práci a namísto syntetického účtu je použita tečka, což značí, že si účetní 

jednotka může v rámci účetních skupin zvolit syntetické účty, jak uzná za vhodné. Naopak 
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dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je ve standardech uvedeno účtování až do úrovně syntetic-

kých účtů, stejně tak je to uvedeno v této práci.  

Na základě podrobné analýzy zákona o účetnictví, sledovaných vyhlášek Ministerstva fi-

nancí a další související legislativy byly zvoleny dvě účetní jednotky, na které byly apliko-

vány poznatky z analýzy a navrženo zlepšení v oblasti účetnictví.  Za účetní jednotky účtu-

jící dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. byla zvolena nezisková organizace Orel Kunovice. Tato 

organizace se doposud vyhláškou č. 504/2002 Sb. neřídila, jelikož vedla pouze jednoduché 

účetnictví. Avšak v současné době přechází na vedení podvojného účetnictví. Tomuto pře-

chodu je věnován Český účetní standard č. 414, kde je uveden postup, ze kterého vychází 

sestavení návrhu. Tento přechod není jednoduchý, z počátku může dané účetní jednotce 

způsobit komplikace, jelikož je třeba mít kvalifikované osoby pro vedení účetnictví. Po 

překonání prvotních obtíží však následně budou převažovat spíše výhody. Vykazování 

bude přehlednější a i předávání informací do ústředí bude snazší, jelikož spolek Orel jako 

celek, již účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. vede, avšak některé jeho organizační 

složky, v tomto případě jednota Orel Kunovice, doposud vedly pouze účetnictví jednodu-

ché. 

Za účetní jednotky, na něž se vztahuje vyhláška č. 410/2009 Sb., bylo zvoleno pro návrho-

vou část město Kunovice. Po zhlédnutí účetních výkazů města nebyly nalezeny závažné 

nedostatky či nedodržování právních předpisů. Problém byl spíše ve vnitroorganizačních 

účetních směrnicích, jež si město sestavilo. Bylo zjištěno, že je samo nedodržuje a také, že 

většina těchto směrnic je zastaralá a mnohdy neodpovídá současné legislativě. Dle rozho-

vorů se zástupci města, jsou si tohoto nedostatku vědomi, proto byla městu navržena aktua-

lizace těchto směrnic.  

Pevně věřím, že se mi podařilo splnit cíl práce, a to zanalyzovat a popsat rozdíly ve sledo-

vaných vyhláškách Ministerstva financí, včetně souvisejících právních předpisů, a zvole-

ným organizacím navrhnout přínosné řešení do budoucna.  
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