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1. Význam a funkce účetnictví 

Základní funkcí účetnictví je poskytovat svým uživatelům spolehlivé informace o tom, 

jak je daný podnik ekonomicky úspěšný. Od účetnictví se požaduje, aby poskytovalo 

informace především o: 

 finanční situaci podniku a jejích změnách, 

 o výši a struktuře majetku podniku, 

 o výsledku hospodaření podniku za určité časové období. 

Tyto informace využívají jak interní, tak i externí uživatelé. Jde především o tyto 

skupiny uživatelů účetních informací: 

 fyzické a právnické osoby, které se přímo podílejí na financování podniku – vlastníci, 

věřitelé (dodavatelé, banky poskytující úvěry, majitelé dluhopisů apod.) 

 subjekty, které se na financování podniku přímo nepodílejí, ale na jeho finančních 

výsledcích jsou určitým způsobem zainteresovány – finanční úřady, burzovní komise 

pro kontrolu cenných papírů, zaměstnanci, poradenské firmy, statistické orgány, 

potenciální investoři apod. 

Uvedeme si příklady informací, které budou jednotliví uživatelé preferovat. 

1. Vlastníci sledují svůj ekonomický prospěch, tedy výnosnost vložených prostředků. 

2. Dodavatelé chtějí vědět, zda je podnik schopen dostát svým obchodním závazkům ve 

stanoveném termínu. 

3. Ostatní věřitele bude také zajímat schopnost podniku hradit své dluhy. 

4. Zaměstnanci se zajímají o schopnost podniku dostát svým mzdovým závazkům a 

následně i o finanční stabilitu podniku. 

5. Potenciální investoři chtějí vědět míru výnosnosti a rizika spojená s investicí. 

6. Vláda a její orgány potřebují informace pro sestavení národohospodářských ukazatelů, 

pro plánování a řízení finanční a zejména daňové politiky státu apod. 

7. Odběratelé se zajímají především o dlouhodobou stabilitu podniku. 

8. Veřejnost žádá informace o prosperitě podniku, o vývojových trendech. 

 

Účetní informace se těmto uživatelům předkládají ve formě účetní závěrky, tedy ve 

formě účetních výkazů. Je nutné zajistit, aby informace v nich obsažené byly věrohodné, 

srovnatelní a srozumitelné.  

Účetnictví plní následující  funkce: 

 Informační, tj. poskytuje potřebné informace svým uživatelům. 

 Registrační, která spočívá ve vedení soustavných zápisů o hospodářských operacích 

podniku. 

 Důkazního prostředku při vedení sporů, zejména těch, které vyplývají ze vztahů 

mezi věřitelem a dlužníkem. 

 Daňová, tj. účetnictví je základem pro vyměření daňových povinností. 
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 Manažerská, tzn. účetnictví je prostředkem, kterým profesionální manažeři prezentují 

vlastníkům podniku, jak jsou či nejsou úspěšní při správě svěřeného majetku a jak 

s ním podnikají. 

 Rozhodovací, tj. účetnictví poskytuje podklady pro podnikové a vnitropodnikové 

rozhodovací procesy. 

K tomu, aby účetnictví mohlo plnit výše uvedené funkce, musí být průkazné, úplné, 

spolehlivé, objektivní a musí podávat věrný obraz skutečnosti.  
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2. Harmonizace účetnictví ve světě 

 Na světě existuje mnoho systémů účetnictví. Mezi základní znaky, jimiž se od sebe 

odlišují, patří zejména: 

 vymezení okruhu uživatelů účetních výkazů, 

 míra regulace účetnictví,  

 řešení vztahu mezi účetnictvím a daněmi, 

 vykazování daně ze zisku, 

 stupeň uplatňované opatrnosti při vykazování hospodářského výsledku běžného roku, 

 volba oceňovacích veličin, zejména rozsah uplatňování historických cen, 

 stupeň zohlednění inflace. 

 Jednou z hlavních příčin odlišností systémů účetnictví je rozdílný přístup k řešení 

vztahu mezi účetnictvím a daňovým právem. V některých zemích jsou účetní výkazy totožné 

s daňovými výkazy, v jiných zemích nikoliv. Např. německé účetní výkazy vyhovují plně 

požadavkům daňových zákonů. Kdyby zde účetní záznamy nerespektovaly striktně daňové 

právo, berní úřady by je odmítly jako nehodnověrnou základnu pro výpočet daně ze zisku. 

Naproti tomu např. v USA, ve Velké Británii a v České republice a dalších zemích se účetní 

výkazy liší od daňových výkazů předkládaných finančním úřadům. Znamená to, že v těchto 

případech nejsou účetní výnosy a náklady totožné s daňově uznávanými náklady a výnosy. 

 Další závažná odlišnost vyplývá z rozdílné praxe ve vykazování daně ze zisku. Např. 

Argentina vykazuje tuto daň jako náklad pouze tehdy, byla-li uhrazena vládě. Naproti tomu 

většina zemí vykazuje daň ze zisku jako náklad v roce, v němž byla předepsána k úhradě. 

 Jinou podstatnou odlišností mezi systémy účetnictví je rozsah, v jakém účetní výkazy 

dané země zohledňují inflaci. V 80. letech, kdy v USA došlo k nárůstu inflace, přišel 

americký FASB s požadavkem, aby se doplňkově zveřejňovaly údaje upravené o vliv inflace. 

Po několika málo letech však došli odborníci k závěru, že náklady spojené s přepočty a s 

vykazováním těchto údajů převýšily užitek vyplývající z jejich zveřejňování, a proto od této 

praxe upustili. Naproti tomu některé země, jejichž ekonomika je v dlouhodobé hyperinflaci, 

jako např. Brazílie, Argentina, Peru a další vyžadují plné nebo alespoň částečné zohlednění 

inflace ve zveřejňovaných výkazech určených veřejnosti i daňovým institucím. 

 Účetní systémy používané ve světě lze klasifikovat z různých hledisek. Jako základní 

klasifikace přístupů k vedení účetnictví a sestavování účetních závěrek se většinou uvádí 

rozdělení zemí do tří skupin: 

1) Anglosaský (angloamerický) přístup. Vychází ze zvyklostí severoamerického, britského 

a holandského účetnictví, kde je právní systém založen na zásadě „co není zakázané, je 

dovolené“. Z toho vyplývá, že organizace i způsoby účtování a vykazování jsou 

usměrňovány profesními organizacemi účetních a auditorů a legislativně se upravují jenom 

případě konfliktů. Preferovanou právní formou podniku jsou akciové společnosti. Peněžní 

prostředky se získávají především na finančním trhu, financování z bankovních úvěrů má 

druhořadý význam. Účetnictví se zaměřuje hlavně na poskytování informací pro externí 

uživatele, především pro akcionáře, dodavatele, potenciální investory, banky apod., a to 

formou zveřejňování účetních závěrek. Potřeby manažerů v procesu řízení jsou 

zabezpečeny především informacemi poskytovanými nákladovým a manažerským 
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účetnictvím. Do této skupiny zemí se řadí především Velká Británie, USA, Kanada, 

Mexiko, země bývalého  Britského společenství národů a Nizozemí. 

2) Kontinentální přístup. Je charakteristický pro zbytek evropských zemí a Japonsko. 

Organizace a metodika účetnictví jsou usměrňovány zákony a předpisy, jejichž význam je 

možno zjednodušeně vyjádřit tak, že „co není dovoleno, je zakázáno“. Kromě specifických 

zákonů týkajících se účetnictví  existují i daňové zákony, které ovlivňují jejich formu, 

obsah a rozsah. Protože podnikání je charakteristické koncentrací financování a vlastnictví 

prostřednictvím malého počtu velkých peněžních ústavů, je možno potřebné informace 

zabezpečovat přímým kontaktem věřitele s úvěrovaným podnikem. To se odráží i v 

koncepci  účetnictví, které je přednostně zaměřeno na ochranu věřitele a na zjištění 

daňových závazků vůči státu. Dominantním principem v oblasti oceňování je princip 

opatrnosti, který slouží ke zmírnění rizik spojených nepodnikáními a je často spojen s 

tvorbou tichých rezerv v kombinaci s důsledným požíváním historických cen při oceňování 

majetku. 

3) Jihoamerický  (inflační) přístup. Aplikuje se ve většině zemí Jižní Ameriky v souvislosti 

s jejich postavením ve funkci surovinových přívěsků vyspělých západních zemí. Nesoulad 

mezi nízkou cenou vyvážených produktů a relativně vysokou cenou dovážených výrobků 

vede ke vzniku inflace nebo hyperinflace, která soustavně znehodnocuje používané 

historické oceňovací veličiny ve finančním výkaznictví.  Důsledkem toho je opuštění 

zásady historických cen v praxi a používání reprodukčních pořizovacích cen nebo 

historických cen přepočítaných koeficientem inflace, a to jak v běžném finančním 

účetnictví, tak i v účetních závěrkách. 

 

Nejen v anglosaském, ale i v kontinentálním přístupu k vedení účetnictví a sestavování 

účetních závěrek se uplatňují účetní zásady. Nemají obvykle stejnou míru závažnosti, některé 

se považují za klíčové, jiné mají menší důležitost, přičemž v hodnocení jejich významu není 

shoda. Většinou se uvádějí tři úrovně důležitosti: 

1. Vyhlášené účetní zásady – jsou obecně závazné. Vydávají je nevládní zájmové 

instituce,  popř. i vládní orgány. 

2. Nevyhlášené zásady, které nemají všeobecnou závaznost a publikují se jako různé 

směrnice, stanoviska, dobrozdání apod. 

3. Základní zásady, které představují teoretický základ účetnictví a tím i koncepční 

rámec všech úprav. Vycházejí ze zvykového práva a jednotný přehled těchto zásad 

ani vymezení jejich nadřazenosti a podřazenosti neexistuje, protože nejsou 

vyhlášeny právním aktem. Obvykle se uvádějí jako všeobecně uznávané účetní 

zásady v následujícím výčtu: 

Zásada účetní jednotky: v účetnictví se ekonomické jevy vyjadřují vždy za určitý 

ekonomický celek – účetní jednotku. 

Předpoklad trvání podniku: při procesu měření a hodnocení ekonomických jevů je 

třeba vycházet z určitého předpokladu o době, po kterou podnik bude v provozu. Na této době 

závisí ocenění majetku v rozvaze, a to zejména těch položek, které mají delší dobu životnosti.  

Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace podniku. 

Zásada objektivity účetních informací: změny v aktivech a pasivech se nemají 

zaúčtovat dříve, než byly objektivně zjištěny. Za objektivní se přitom považuje skutečnost 

ověřitelná nezávislým znalcem. 
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Zásada historického účetnictví: upřednostňuje se oceňování majetku v pořizovacích 

cenách. 

Zásada vymezení okamžiku realizace: vychází z toho, že výnos vzniká okamžikem 

odeslání výrobků, nikoliv přijetím peněz, jen ve výjimečných případech se užijí jiné momenty 

realizace. 

Zásada konzistence (zásada věcné a metodické stálosti): metody účtování 

hospodářských operací, metody oceňování, náplň příslušných položek ve výkazech apod. mají 

zůstávat stejné nejen v rámci jednoho účetního období, ale i mezi nimi, tj. musí zajišťovat 

srovnatelnost, kontinuitu. V případě nutných změn musí podnik uvést takovou skutečnost 

v příloze a vyčíslit vliv změny na výsledek hospodaření.  

Zásada opatrnosti: při oceňování majetku a závazků se má brát ohled na případná 

rizika a nejistoty. 

Zásada materiálnosti účetnictví: účetní výkazy mají obsahovat informace významné 

pro rozhodování uživatele. 

Přednost obsahu před formou: pro zachycení hospodářských operací je rozhodující 

ekonomická podstata transakce před její právní formou. 

Akruální princip: vyžaduje vykazování ekonomických jevů v období, jehož se věcně 

týkají a nikoliv v období, kdy byly vydány nebo přijaty peněžní prostředky. 

Dodržování těchto zásad vyplývá z nejvyšší, všem nadřazené zásady – zásady 

věrného zobrazení skutečnosti, tj. zobrazení reálné majetkové, finanční a důchodovou 

situaci podniku.  

Rozdíly v systémech účetnictví a stále sílící globalizace trhů, zejména finančních, vede 

ke standardizaci ekonomických a finančních mechanismů ve firmách s různou právní 

strukturou. To je dáno tím, že mezinárodní investoři musí pochopit a mít možnost srovnávat 

údaje, které poskytuje účetnictví firem v různých zemích. Proto mluvíme o harmonizaci nebo 

také standardizaci účetnictví ve světě. 

 Ve většině zemí však existují překážky pro standardizaci. Jsou dvojího druhu: 

1. Daňové předpisy. Jsou založeny na čistě národních principech a mají vliv na účetnictví, 

např. v oblasti metody odepisování nebo zhodnocení zásob a peněžních aktiv. 

2. Právní funkce finančních výkazů. Zisk uváděný v samostatných výkazech určuje právo 

akcionářů na dividendy a rozhoduje o postavení ostatních skupin se stejnými zájmy. Z toho 

plyne konzervativní přístup ke konsolidovaným závěrkám, které neurčují stejné právo na 

dividendy v těchto zemích.  

 Ve světě existují tři přístupy ke standardizaci: 

 US GAAP 

 Mezinárodní účetní standardy (IAS) 

 direktivy Evropské unie 

US GAAP 

Vznik US GAAP (Generaly Accepted Accounting Principles) = Všeobecně 

uznávaných účetních principů je datován do třicátých let našeho století. Vznikly jako přímý 

důsledek krachu na newyorské burze v roce 1928 jako národní regulace účetnictví v USA, po 

2. světové válce se postupně začaly rozšiřovat i za hranice USA, a to díky povinnosti, 
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vztahující se na akciové společnosti, předložit závěrku v souladu s US GAAP, pokud se chtějí 

kótovat na americké burze.  

 Na základě této skutečnosti vznikl v USA Výbor pro účetní postupy (Committee on 

Accounting Procedure - CAP) a bylo zpracováno 51 výzkumných zpráv, publikovaných v 

Accounting Research Bulletin - ARB.  Dále vláda vytvořila Komisi pro dozor nad cennými 

papíry a finančními trhy (Securities and Exchange Commission - SEC). Tyto komise 

delegovala pravomoc na Výbor pro účetní principy (Accounting Principles Board - APB) a 

později, v roce 1972 byl vytvořen Výbor pro účetní standardy (Financial Accounting 

Standards Board - FASB). FASB je nevládní soukromou organizací, která je složena ze sedmi 

členů: tři z účetní profese, dva z oblasti průmyslu a po jednom ze školství a vlády. V současné 

době jsou závěrky sestavené podle US GAAP uznávány na všech světových burzách. 

 US GAAP sestávají ze třech hierarchických úrovní: 

1. fundamentální postuláty, 

2. ucelený teoretický základ, 

3. účetní standardy. 

 Pro fundamentální postuláty, na nichž spočívá výstavba účetního systému USA, platí, 

že neexistuje jednotný přehled těchto postulátů, protože nejsou vyhlášeny právním aktem. 

Často se uvádějí jako základní předpoklady, např. akruální koncept, koncept účetní jednotky, 

předpoklad trvání podniku, předpoklad stabilního dolaru apod. a jako základní zásady, např. 

realizační princip, zásada opatrnosti, zásada historického účetnictví atd. 

 Ucelený teoretický základ je obsažen v řadě obecných konceptů vydaných v letech 

1978 - 1985. Tyto koncepty určují cíle finančního výkaznictví, požadované kvalitativní 

charakteristiky výkazů apod. Jsou uznávaným východiskem při zpracování konkrétních 

účetních standardů.  

 Účetní standardy  představují nejpodrobnější úroveň regulace účetnictví. V průběhu 

své existence FASB publikoval více než 150 standardů a doporučení. V dalším textu se 

zaměříme na vybrané problémové oblasti. 

IAS/IFRS  

V roce 1973 byl soukromou aktivitou účetních profesionálů založen Výbor pro mezinárodní 

účetní standardy ( International Accounting Standards Committee - IASC) s cílem 

vypracovat úplný soubor mezinárodních účetních standardů (IAS). Členy IASC, který má 

sídlo v Londýně, jsou profesionální účetní organizace, které jsou členy Mezinárodní federace 

účetních (International Federation of Accountants - IFAC). V roce 2002 došlo ke změně 

názvu na Radu pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards 

Board – IASB) a standardy nově vydávané se označují jako mezinárodní standardy pro 

finanční vykazování (IFRS). 

 Činnost IASC, resp. IASB  řídí Správní rada, jejímiž členy jsou představitelé 

profesních sdružení účetních organizací z řady zemí světa a dále představitelé Mezinárodního 

koordinačního výboru asociace finančních analytiků (ICCFAA). Rada se pravidelně schází s 

mezinárodní poradní skupinou, v níž pracují zástupci institucí jako jsou Mezinárodní federace 

finančních burz, Mezinárodní obchodní komora, Mezinárodní bankovní asociace, Světová 

banka, Evropská komise apod. 

 Mezinárodní účetní standardy obsahují: 

 úvod, předmluvu a koncepční rámec, 

 účetní standardy (IAS/IFRS) 
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 aplikační vyhlášky = interpretace (SIC/IFRIC) 

 

V současné době jsou účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS uznávány na všech 

světových burzách včetně amerických, kde jsou však požadována určitá doplnění v  oblastech, 

ve kterých se IAS/IFRS liší od US GAAP. IAS/IFRS jsou založeny na anglosaské koncepci 

účetnictví, kde je všechno opřeno o zásady a principy vedení účetnictví.  

V průběhu prosince 2003 až března 2004 došlo k  jedné z nejvýznamnějších  

novelizaci v  oblasti IAS/IFRS, kdy byly 3 standardy zrušeny a 2 z  nich nahrazeny novými, 

15 standardů novelizováno z  důvodu snížení počtu alternativních řešení a rozporů mezi 

některými standardy. Protože zároveň již několik posledních let probíhá proces konvergence 

mezi IAS/IFRS a US GAAP, jsou úpravy odrazem také tohoto procesu. Zároveň došlo i k  

redukci počtu aplikačních vyhlášek SIC. Tento proces pokračoval i v letech 2005 až 2015.  

Direktivy Evropské unie 

 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z r. 1957 si kladla za cíl 

vytvořit základy, na nichž by bylo možno uskutečnit spojení evropských zemí s cílem 

zabezpečit společnou činností jejich hospodářský rozvoj. Na základě této smlouvy, jež 

představuje právní základ harmonizace, se uskutečňuje přizpůsobování legislativy členských 

států prostřednictvím vydávaných norem - direktiv. Ty zabudovává každá země Evropské 

unie do své národní úpravy. 

 Avšak i poté, co jednotlivé země EU zabudovaly do svého účetnictví direktivy EU, 

zůstávají jejich účetní systémy značně odlišné. Direktivy totiž umožňují v mnoha případech 

právo volby a ve svém důsledku žádnou mezinárodní srovnatelnost nezajišťují. 

 Rada Evropské unie přijala postupně tři direktivy týkající se oblasti účetnictví, které 

tvoří kodex účetní legislativy EU. Jde o tyto direktivy: 

 čtvrtá direktiva, přijatá 25. 7. 1978, která upravuje problematiku účetní závěrky 

společností vymezených právních forem, 

 sedmá direktiva, přijatá 13. 6. 1983, upravující požadavky na konsolidovanou účetní 

závěrku, 

 osmá direktiva, z 10. 4. 1984, jež se zabývá vymezením požadavků na osoby, které 

mohou vykonávat audit účetní dokumentace. 

V 90. letech byly direktivy drobně novelizovány a doplněny o další předpisy týkající 

se účetní závěrek bank a pojišťoven, drobného podnikání apod. Nicméně v současné době 

jsou již zastaralé, a proto Evropská komise přijala v roce 2002 rozhodnutí, že se již nebudou 

novelizovat ani vydávat další a počínaje 1.1.2005 musí všechny obchodní společnosti 

kótované na burze v některém z členských států předkládat účetní závěrky sestavené podle 

IAS/IFRS. Podniky, které dosud předkládaly závěrky sestavené podle US GAAP, mají tuto 

povinnost od 1.1.2007. 
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3. Metodické prvky účetnictví 
 

 Účet je základním třídícím znakem účetnictví. Účet může mít různou formu. Pro 

výukové účely se nejčastěji používá tzv. T-forma, popřípadě účetní zápisy formou 

předkontací. Každý účet má dvě strany, z nichž levá strana se označuje MD (má dáti), popř. 

na vrub nebo debetní strana, pravá strana účtu se označuje D (dal), popř. ve prospěch nebo 

kreditní strana. Toto uspořádání umožňuje sledovat odděleně přírůstky od úbytků. Každý účet 

má svůj přesný název a číselné označení, které vyplývá ze směrné účtové osnovy a účtového 

rozvrhu sestaveného podnikem podle svých potřeb. 

Účty můžeme členit z různých hledisek. Podle vazby na účetní knihy členíme účty na: 

o Syntetické, které mají vazbu na hlavní knihu, 

o Analytické, které mají vazbu na knihy analytické evidence. 

V dalším výkladu budeme pracovat především se syntetickými účty. Podle vazby na složky 

účetní závěrky členíme účty na: 

 Rozvahové, ze kterých se sestavuje rozvaha, resp. počáteční či konečný účet 

rozvažný, 

 Výsledkové, ze kterých se sestavuje Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka), resp. Účet 

zisku a ztráty. 

Rozvahové účty se dále člení na: 

 Aktivní, které zachycují stav a pohyb aktiv, 

 Pasivní, které zachycují stav a pohyb pasiv. 

Výsledkové účty se dále člení na: 

 Nákladové, které sledují náklady podniku, 

 Výnosové, které zachycují výnosy podniku. 

Pro účtování  na výše uvedených účtech platí zásada podvojnosti a souvztažnosti, to 

znamená, že každý účetní případ se zachytí na dvou různých účtech, jednou na stranu MD a 

podruhé na stranu D. 

Zásady pro zápis účetních případů na účty 

Rozvahové účty 

 

MD                                Účet aktiv                                                D 

Počáteční zůstatek Úbytky 

  

Přírůstky  

  

Obrat MD = ∑ přírůstků Obrat D = ∑ úbytků 

  

Konečný zůstatek  

 

 



13 

 

 

MD                                Účet pasiv                                               D 

Úbytky  Počáteční zůstatek 

  

 Přírůstky 

  

Obrat MD = ∑ úbytků Obrat D = ∑ přírůstků 

  

 Konečný zůstatek 

 

Výsledkové účty 

 

MD                                Účet nákladů                                             D 

  

Přírůstky Úbytky 

  

  

Obrat MD = ∑ přírůstků Obrat D = ∑ úbytků 

  

Konečný stav  

 

MD                                Účet výnosů                                            D 

  

Úbytky Přírůstky 

  

  

Obrat MD = ∑ úbytků Obrat D = ∑ přírůstků 

  

 Konečný stav 

 

Účtování hospodářských operací s vlivem na rozvahu 

 Majetek podniku vstupuje během účetního období do hospodářské činnosti, v níž 

dochází k neustálé přeměně jeho forem. Tato přeměna rovněž vyvolává odpovídající změny 

ve složení zdrojů. Tím dochází ke změnám položek rozvahy. Rozeznáváme 4 typy 

hospodářských operací s vlivem na rozvahu: 

1. operace typu aktiva + aktiva – 

Jde o hospodářské operace, které představují změnu pouze v aktivech. Jedna položka aktiv 

se zvýší, druhá položka aktiv se sníží. Tato operace je bez vlivu na bilanční sumu. Např. 

výběr peněz z běžného účtu do pokladny – účtujeme běžný účet MD / pokladna D 

2. operace typu pasiva + pasiva – 

Jde o hospodářské operace, které představují změnu pouze v pasivech. Jedna položka 

pasiv se zvýší, druhá položka pasiv se sníží. Tato operace je bez vlivu na bilanční sumu. 

Např. úhrada dodavatelské faktury z úvěru – účtujeme dodavatelé MD / úvěrový účet D 

3. operace typu aktiva + pasiva + 
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Tyto hospodářské operace představují změnu v aktivech i pasivech. Obě položky, aktivní i 

pasivní se zvýší, dojde tedy ke zvýšení bilanční sumy. Např. dodavatelská faktura za 

nákup zboží – účtujeme zboží MD / dodavatelé D. 

4. operace typu aktiva – pasiva – 

Tyto hospodářské operace představují změnu v aktivech i pasivech. Obě položky, aktivní i 

pasivní se sníží, dojde tedy ke snížení bilanční sumy. Např. splátka úvěru z běžného účtu 

– účtujeme úvěrový účet MD / běžný účet D. 

 

Příklad  

Podnik má k 1.1.2015 tuto počáteční rozvahu (v tis.): 

 

aktiva pasiva 

Budovy           1000 Základní kapitál     1000    

Pozemky           800 Rezervní fond          500 

Stroje                200 Zisk                          300 

Materiál            300 Úvěry                       800 

Pokladna            50 Dodavatelé               300 

Běžný účet        450  

Odběratelé        100  

Aktiva celkem 2900 Pasiva celkem          2900 

 

V průběhu účetního období došlo k následujícím účetním případům: 

1. příděl ze zisku do rezervního fondu  200 

2. příděl ze zisku do základního kapitálu 100 

3. úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu 50 

4. výběr peněz z běžného účtu do pokladny 30 

5. úhrada odběratelské faktury na běžný účet 80 

6. dodavatelská faktura za nákup stroje  70 

7. splátka úvěru z běžného účtu 100 

8. nákup materiálu za hotové 40 

9. společník vložil do základního kapitálu pozemek 300 

10. nákup cenin za hotové 2. 

 

Úkol: 

Zaúčtujte výše uvedené hospodářské operace a sestavte konečnou rozvahu. 

Řešení: 

MD    Budovy             D 

 PZ   1000  

KZ    1000  

  

  

  

 

 

 

 

MD    Pozemky             D 

PZ   800  

9.     300  

KZ  1100  

  

  

MD    Stroje             D 

PZ   200  

6.      70  

KZ  270  

  

MD    Materiál             D 

PZ   300  

8.     40  

KZ  340  
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MD    Pokladna             D 

PZ   50 8.    40 

4.     30 10.   2 

KZ   38  

  

  

 

 

MD    Odběratelé               D 

PZ   100 5.     80 

KZ   20  

  

  

  

 

MD    Rezerv. fond        D 

 PZ   500 

 1.    200 

 KZ  700 

  

  

 

MD    Úvěry             D 

7.     100 PZ   800 

 KZ  700 

  

  

  

 

MD    Ceniny             D 

10.     2  

KZ     2  

  

  

  

 

Konečná rozvaha 

 

aktiva pasiva 

Budovy           1000 Základní kapitál     1400    

Pozemky          1100 Rezervní fond          700 

Stroje                270 Zisk                          0 

Materiál            340 Úvěry                       700 

Pokladna            38 Dodavatelé               320 

Běžný účet        350  

MD    Běžný    účet          D 

PZ      450 3.     50 

5.         80 4.     30 

KZ    7.    100 

  

  

MD    Základní    kap.   D 

 PZ   1000 

 2.    100 

 9.    300 

 KZ  1400 

  

MD    Zisk             D 

 PZ   300 

1.   200  

2.   100  

 KZ    0 

  

MD Dodavatelé             D 

3.      50 PZ   300 

 6.     70 

 KZ  320 
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Odběratelé        20  

Ceniny               2  

Aktiva celkem 3120 Pasiva celkem          3120 

 

Účtování hospodářských operací na výsledkových účtech 

 Při provádění podnikatelské činnosti podnik nejen přeměňuje formy majetku, ale 

vynakládá také určité vstupy, které následně vyústí do výkonů. To znamená, že ve svém 

účetnictví podnik zachycuje také náklady a výnosy. Při účtování hospodářských operací na 

výsledkových účtech musí podnik rovněž dodržovat zásadu podvojnosti a souvztažnosti. Tyto 

účetní případy se zachycují téměř vždy pouze na jednom účtu výsledkovém a souvztažný účet 

je rozvahový.  

 

Příklad  

Podnik má k 1.1.2015 tyto počáteční zůstatky na vybraných účtech (v tis. Kč): 

Budovy – 1000, stroje – 700, materiál – 300, pokladna – 60, běžný účet – 500, odběratelé – 

320, dodavatelé 180, zboží – 450. 

V průběhu účetního období došlo k následujícím účetním případům: 

 

1. Výdej materiálu do spotřeby 60. 

2. Dodavatelská faktura za spotřebu elektrické energie 23. 

3. V hotovosti bylo vyplaceno cestovné 2. 

4. Hrubé mzdy zúčtované k výplatě 90. 

5. Odběratelská faktura za prodej zboží 380. 

6. Vyskladnění prodaného zboží 240. 

7. Odpisy strojů 20, budov 40. 

8. V hotovosti přijatá tržba za provedené služby 110. 

9. Z běžného účtu byla uhrazena oprava stroje 10. 

10. Na běžný účet byly připsány úroky 1. 

 

Úkol: 

Zaúčtujte výše uvedené hospodářské operace a zjistěte výsledek hospodaření. 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD    Budovy                  D 

PZ   1000 7.   40 

KZ    960  

  

  

  

MD         Stroje                 D 

PZ   700 7.   20 

KZ  680  

  

  

  

MD   Materiál                 D 

PZ   300 1.    60 

KZ   240  

  

  

  

MD   Pokladna               D 

PZ    60 3.     2 

8.   110  

KZ  168  
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MD              BÚ                D 

PZ    500 9.    10 

10.       1  

KZ    491  

  

  

MD  Odběratelé                D 

PZ  320  

5.    380  

KZ  700  

  

  

MD Dodavatelé                  D 

 PZ   180 

 2.    23 

 KZ  203 

  

  

MD     Zboží                D 

PZ   450 6.    240 

KZ   210  

  

  

  

MD   Spotřeba  mat.           D 

1.   60  

KS   60  

  

  

  

MD Spotřeba el.   en.         D 

2.    23  

KS  23  

  

  

  

MD  Cestovné                   D 

3.     2  

KS   2  

  

  

  

MD    Mzdy                   D 

4.     90  

KS   90  

  

  

  

MD  Zaměstn.                   D 

 4.   90 

 KZ  90 

  

  

  

MD Tržby za  zboží         D 

 5.    380 

 KS   380 

  

  

  

MD  Prodané   zboží        D 

6.    240  

KS  240  

  

  

  

MD  Odpisy                  D 

7.     60  

KS   60  

  

  

  

MD  Tržby za  služby         D 

 8.   110 

 KS 110 

MD    Opravy                    D 

9.   10  

KS 10  
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Výsledovka 

Náklady Výnosy 

Spotřeba materiálu  60 Tržby za služby  110 

Spotřeba energie      23 Tržby za zboží    380 

Cestovné                    2 Úroky                      1 

Mzdy                        90  

Prodané zboží        240  

Odpisy                     60  

Opravy                     10  

∑ nákladů              485 ∑ výnosů             491 

Zisk                           6  

 

Vnitřní kontrolní systém účetnictví 

 Při vnitřně velmi členitém procesu zpracování účetních informaci (účetní doklad → 

deník → hlavní kniha → knihy analytické evidence → účetní výkazy) může dojít k různým 

chybám věcné i formální povahy. Jedním z charakteristických rysů účetnictví je to, že má 

v sobě zabudován vnitřní kontrolní systém, jehož součástí jsou: 

 Přezkušování účetních dokladů po stránce věcné i formální. 

 Souběžné provádění účetních zápisů z hlediska věcného i časového. 

 Kontrolní soupisky, které ověřují vazbu analytických účtů na příslušný syntetický 

účet. 

 Ověřování klíčových vazeb pomocí kontrolních čísel. 

 Obratové, resp. tabulkové předvahy, které kontrolují, zda suma obratů stran MD = 

sumě obratů stran D, tj. zda byla dodržena zásada podvojnosti. 

 Kontrola věcné správnosti účetnictví – inventarizace. 

Inventarizace 

 Věcnou správnost účetnictví, tj. shodu účetního a skutečného stavu jednotlivých druhů 

majetku a závazků ověřuje inventarizace, která má následující kroky: 

1. Inventura, tj. zjištění skutečného stavu. Může být fyzická (změření, zvážení, spočítání) 

nebo dokladová, při níž se správnost zůstatku účtu ověřuje prostřednictvím účetního 

dokladu a provádí se zejména u pohledávek, závazků, rezerv a opravných položek, 

vkladů na bankovních účtech apod. 

2. Porovnání skutečného a účetního stavu a vyčíslení inventarizačních rozdílů, kterými 

může být buď manko (schodek), kdy účetní stav je větší než skutečný, nebo přebytek, 

kdy účetní stav je menší než skutečný. 

3. Zjištění příčin inventarizačních rozdílů. 

MD   Úroky                   D 

 10.    1 

 KS    1 

  

  

  



19 

 

4. Vypořádání inventarizačních rozdílů, tj. provedení takových účetních zápisů, aby se 

uvedl účetní a skutečný stav do souladu. 

5. Návrh opatření k zamezení vzniku inventarizačních rozdílů.  

Účetní jednotky mají povinnost inventarizovat majetek jednou ročně, a to ke dni 

uzavírání účetních knih. V praxi se inventarizace provádí u některých složek majetku častěji. 

Z hlediska způsobu provádění se inventarizace rozlišuje: 

 Periodická, tj. prováděná najednou u všech složek majetku k určitému datu. 

 Průběžná, tj. prováděná v delším časovém období postupně u jednotlivých 

složek majetku. 

 Řádná, tj. prováděná k datu uzavírání účetních knih. 

 Mimořádná, tj. prováděná v průběhu účetního období, např. v důsledku 

zahájení likvidace nebo konkurzu, změny hmotně odpovědného pracovníka, 

živelné pohromy apod. 

Inventarizace provádí podle velikosti podniku nejčastěji inventarizační komise a o 

jejím průběhu a výsledcích se sepisuje inventarizační zápis. 
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4. Opodstatnění existence neziskových organizací 

Příčinou vzniku neziskových organizací se stalo právo sdružování, které je i jednou 

ze základních atributů demokratických států. Jde o institucionalizování snahy určité skupiny 

lidí žijících a spolupracujících na daném území organizovat se a vzájemně usměrňovat své 

jednání k tvorbě společensky užitečných věcí a aktivit, případně se podílet se na veřejné 

politice. Svoboda sdružování je jistou formou účasti na moci. Svoboda sdružování je 

základním principem demokratického systému a existence neziskových organizací může 

zabránit zneužívání státní moci.  

V dnešní době už totiž nestačí pouze volební právo coby účast občanů na rozhodování 

a správě státu. Neziskové organizace mohou pomáhat státu naplňovat jeho poslání tím, že jim 

stát svěří výkon určitých činností, které by sám nebyl schopen realizovat tak efektivně nebo v 

dostatečné míře.  

Stát reaguje na požadavky společnosti se zpožděním, kdežto neziskové organizace 

jsou přímo spojeny s aktuálními potřebami občanů. Proto aktivity neziskových organizací 

často předcházejí reakcím veřejné správy. Neziskové organizace v rámci těchto aktivit 

přicházejí i s novými prvky, službami a iniciují tak inovační proces v oblastech prospěšných 

občanům. Samotná účast občanů na řízení a správě neziskových organizací pomáhá kultivovat 

lidský potenciál nebo-li působit výchovně na samotné občany. V neziskových organizacích se 

lidé vychovávají a motivují pro společné, veřejně prospěšné potřeby a cíle, učí se občanské 

uvědomělosti a sounáležitosti.  

Svoboda sdružování podporuje většinu ostatních svobod a je jistým prostředkem 

obrany a podpory. Členové soukromých neziskových organizací mívají zájem formovat 

společný postup v rozvoji své organizace nebo získat určitou materiální výhodu či hledat nová 

řešení problémů pro naplnění poslání a cílů.  

Dalším faktorem významným pro existenci organizací neziskového soukromého 

sektoru je princip dobrovolné práce. To je činnost, kterou dobrovolník vykonává ve 

prospěch druhých, nepovinně a bez nároku na odměnu. Dobrovolníky se stávají jak lidé starší, 

osamělí, kteří hledají smysluplné naplnění volného času, tak i mladí lidé, aby získali nové 

zkušenosti a získali smysluplnou náplň svého volné času. Dále pak lidé např. po uzdravení se 

z vážné nemoci, úmrtí v rodině, ztrátě zaměstnání. Příslušníci menšin či etnických skupin, 

často lidé s nižšími příjmy.  

Dobrovolnická práce s sebou přináší mnoho pozitivních faktorů. Přínosem pro 

dobrovolníky je pocit seberealizace, důležitosti a uspokojení, získání nových zkušeností a 

znalostí, nových přátel, zážitků a zábavy. Přínosem pro samotnou neziskovou organizaci je 

především úspora mzdových nákladů a pro společnost je to výchovný efekt v oblasti 

mezilidských vztahů.  

Specifickým typem dobrovolnictví je firemní dobrovolnictví. Tím se rozumí 

jednodenní či vícedenní dobrovolnická práce zaměstnanců firmy ve vybrané neziskové 

organizaci. Dalším stupněm je krátkodobé zařazení zaměstnance firmy na práci v neziskové 

organizaci. Pracovník tak může rozvíjet svoje další schopnosti, získat nové zkušenosti a 

poznat nové prostředí. V případě propouštění pak mohou zaměstnanci firmy pracovat v 

neziskových organizacích jako dobrovolníci, než naleznou novou práci.  
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Stále častěji je možné se setkat s virtuálním dobrovolnictvím, které je poskytování 

prostřednictvím internetu. Dobrovolník zde poskytuje služby v oblasti ekonomické, daňové či 

právní nebo například pro organizaci vytvoří webové stránky.  

Definice soukromého neziskového sektoru 

Soukromý neziskový sektor je nazývám také „třetím sektorem“, čímž se zdůrazňuje 

jeho pozice mezi státním sektorem (neziskový veřejný sektor) a trhem (ziskový tržní sektor). 

Lze najít i zkrácené označení „neziskový sektor“, pokud je kladem důraz na to, že na rozdíl 

od komerčních a ziskových organizací, není jeho cílem vytvářet zisk a rozdělovat jej mezi 

vlastníky, ale přímá produkce užitku. Je možné setkat se i s označením „nestátní (nevládní) 

sektor“ či „nezávislý sektor“, kdy je upozorňováno na to, že tyto organizace v něm působící 

fungují nezávisle na vládě. Další možností označení je „dobrovolný sektor“, v případě, že 

zdůrazňujeme dobrovolnost působení v tomto sektoru
2)

. Alternativní možností pro označení 

tohoto sektoru je „občanský sektor“, kdy je zvýrazněna propojenost neziskových organizací s 

občanskou společností. Na uvedená označení neziskového sektoru nelze pohlížet odděleně, 

neboť vyjadřují charakter organizací působících v rámci tohoto sektoru. Soukromý neziskový 

sektor je financován ze soukromých financí, kdy se fyzické a soukromé právnické osoby 

dobrovolně rozhodnou vložit své finanční prostředky do konkrétní aktivity. Jejich cílem 

přitom není dosažení zisku, ale očekávají užitek, napři ve formě seberealizace či osobního 

uspokojení. Subjekty tohoto sektoru však mohou rovněž získat příspěvek z veřejných financí. 

Primárně se věnuje takovým problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor, tedy 

problémům, u kterých dochází k tržnímu a vládnímu selhání.  

Jako příklad tržního selhání, které přispívá k rozvoji působení organizací neziskového 

soukromého sektoru, lze uvést např. informační nesoulad mezi producentem a spotřebitelem, 

kdy v některých případech dokonce spotřebitel ani není totožný s kupujícím (např. zajištění 

ošetřovatelské péče pro mentálně postižené dítě). Organizace soukromého neziskového 

sektoru také překonávají důsledky vládního selhání, jímž je např. neschopnost uspokojit 

požadavky určitých menšin při poskytování veřejných služeb.  

Organizace soukromého neziskového sektoru je možné charakterizovat jako instituce 

zajišťující služby zejména v oblasti sociálního zabezpečení a pomoci, humanitární, životního 

prostředí, kulturní, tělovýchovné a sportovní, zdravotní osvěty či v dalších oblastech, jež se 

věnují ochraně lidského života a živé i neživé přírody.  

O definování neziskového soukromého sektoru se pokusil mimo jiné i americký 

sociolog Lester M. Salamon. Tento autor vymezuje soukromý neziskový sektor jako sektor 

skládající se z organizací, které se vyznačují následujícími charakterovými rysy
4)

:  

 jedná se o organizace, tj. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány, ať 

již formálním statutem či jiným způsobem (např. formou pravidelných schůzí, 

jednacích pravidel apod.),  

 mají soukromou povahu, nejsou součástí veřejné správy a ani nejsou řízeny orgány, 

ve kterých převládají vládní úředníci, není však vyloučena možnost podpory z 

veřejných zdrojů,  

 nerozdělují zisk - tyto organizace sice v určitém období mohou dosáhnout zisku, ale 

opětovně ho musí použít na realizaci svého poslání, musí ho reinvestovat a nemohou 

ho rozdělit mezi zakladatele, vedení organizace či zaměstnance,  

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/#footnote2
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/#footnote4
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 jsou samosprávné, autonomní - tyto organizace mají vlastní pravidla a sami řídí svou 

vlastní činnost, 

 jsou dobrovolné, jejich fungování je spojeno s určitým prvkem dobrovolnosti, ať již 

dobrovolné účasti na konkrétních aktivitách či dobrovolné účasti na vedení 

organizace. 

Dalším rysem je, že: 

 jsou veřejně prospěšné, přispívají k veřejnému dobru, usilují o dobro lidí, určitých 

skupin či společnosti jako celku. 

Zvláště tento poslední bod je zásadním v soudobých snahách o vytvoření nového zákona, 

který by upravoval právní prostředí pro nestátní neziskové organizace. Licituje se v něm o 

pojmy veřejně a vzájemně prospěšné organizace. Vzájemně prospěšné by byly ty, jež by 

realizovaly svoji činnost výhradně pro své členy (příkladem by byl golfový klub založený 

jako občanské sdružení).  

Funkce soukromého neziskového sektoru  

Soukromý neziskový sektor několik základních funkcí, a to: 

 Funkci ekonomickou - tento sektor má nezanedbatelný národohospodářský význam 

svým začleněním do koloběhu výrobních faktorů, zboží a služeb, kdy působí např. 

jako producent a spotřebitel statků, zaměstnavatel atd.  

 Funkci sociální, která zahrnuje jak výkon a poskytování specifických statků (sociální 

služby), tak možnost participace a uspokojování potřeb svých členů, potřeby sdružovat 

se, aktivně se podílet na činnosti dané organizace a zapojovat se i do života 

společnosti.  

 Funkci politickou, která může zahrnovat zájmy chránit jednotlivce, skupiny nebo 

celou společnost před porušováním např. lidských práv nebo ohrožování životního 

prostředí. Tato funkce významně přispívá k rozvoji demokracie, dává lidem možnost 

ovlivnit veřejnou politiku i veřejné mínění.  

Nestátní neziskové organizace přispívají ke snížení celkových výdajů státu i přesto, že 

pro svou činnost potřebují určité finanční zdroje z veřejných rozpočtů. Zajišťují totiž činnosti, 

které by jinak musel obstarat sám stát. Činnost nestátních neziskových organizací také 

rozšiřuje nabídku zaměstnání na trhu práce, roste rovněž počet pracovníků v tomto sektoru, 

převážně na úkor celkového počtu pracovníků ve státním neziskovém sektoru. Přispívá tak ke 

snížení neúměrného počtu pracovníků ve veřejném sektoru.  

Často užívaný pojem nezisková organizace (nevýdělečná) je v právním řadu České 

republiky naprosto neznámým pojmem. Označuje takovou organizaci, která vznikla za 

účelem vykonávání veřejně prospěšné činnosti, nikoliv za účelem dosahování zisku. To však 

neznemožňuje, aby i neziskové organizace v rámci svých činností dosahovaly zisku. Je však 

logické, že vytvořený zisk musí „investovat“ zpět do svého poslání.  

Zásadní dělení neziskových organizací je na organizace státní a nestátní. Státní 

neziskové organizace jsou ty, jejichž zřizovatelem je stát, kraje, obce nebo jejich organizační 

složky. Těmi se v tomto článku zabývat nebudeme vůbec.  
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Nestátní neziskové organizace (dále také „NNO“) jsou charakterizovány například 

těmito vlastnostmi:  

1. jsou do určité míry institucionalizovány (nejsou to dočasná shromáždění osob, musí 

být registrovány),  

2. mají soukromou povahu (jejich vznik iniciují většinou fyzické osoby k tomu, aby 

mohly vykonávat nějakou činnost, která je podle nich veřejně prospěšná),  

3. nerozdělují zisk (a to ani mezi své členy), 

4. jsou samosprávné a nezávislé (mají vlastní management a samy se rozhodují), 

5. jsou dobrovolné (dobrovolnost se projevuje zejména dobrovolnou a bezplatnou prací 

ve prospěch organizace).  

Podle poznatků z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení organizací 

působících v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími typologickými znaky:  

 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti. 

 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti. 

 Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových 

organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost.  

 Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost.  

 Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního 

poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.  

Podle poznatků z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení organizací 

působících v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími typologickými znaky:  

 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti. 

 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti. 

 Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových 

organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost.  

 Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost.  

 Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního 

poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.  

Důležitý přehled nestátních neziskových organizací se uvádí v § 18 odst. 8 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento přehled obsahuje 

všechny právnické osoby, které jsou považovány za poplatníky, kteří nebyli založeni nebo 

zřízeni za účelem podnikání. Jsou to:  

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h18.8&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h18.8&effect=10.2.2011
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1. zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a 

nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

2. občanská sdružení, včetně svých organizačních jednotek (a včetně odborových 

organizací), 

3. politické strany a politická hnutí, 

4. registrované církve a náboženské společnosti (tzv. církevní právnické osoby), 

5. nadace a nadační fondy, 

6. obecně prospěšné organizace, 

7. veřejné vysoké školy, 

8. veřejné výzkumné organizace, 

9. školské právnické osoby, 

10. obce, kraje a jejich organizační složky a příspěvkové organizace, 

11. organizační složky státu,  

12. státní fondy a 

13. subjekty, o kterých to stanoví zákon. 

Další výčet neziskových organizací uvádí vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se 

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

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 

účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Ve svém § 2 uvádí následující výčet organizací: 

1. politické strany a politická hnutí, 

2. občanská sdružení a jejich organizační jednotky, 

3. církve a náboženské společnosti, 

4. obecně prospěšné společnosti, 

5. zájmová sdružení právnických osob, 

6. organizace s mezinárodním prvkem, 

7. nadace a nadační fondy, 

8. společenství vlastníků jednotek,  

9. veřejné vysoké školy, 

10. a další účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání a nejsou obchodní 

společností. 

Tento výčet organizací je zásadní proto, že všechny (pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví) účtují podle stejného právního předpisu. Organizace zde neuvedené musí vyhledat 

svůj vlastní právní předpis.  

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=504/2002%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=504/2002%20Sb.h2&effect=10.2.2011


25 

 

5. Legislativní úprava účetnictví 

Od 1. 1. 2005 došlo v ČR k výrazné změně v soustavách účetnictví. K všeobecnému 

používání bylo zrušeno jednoduché účetnictví, pro podnikatele fyzické osoby byla zavedena 

daňová evidence a vybraným nevýdělečným organizacím bylo přechodným ustanovením 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

účetnictví“), dovoleno používat soustavu jednoduchého účetnictví. To však za podmínky, že 

jejich úhrn příjmů nepřekročí za uzavřené účetní období hranici 3 miliony korun.  

V souladu s touto změnou je třeba vnímat pojem účetnictví jako pojem označující 

soustavu podvojného účetnictví. Jednoduché účetnictví je bráno jako okrajová výjimka určená 

pouze občanským sdružením, honebním společenstvům, církvím a církevním právnickým 

osobám za splnění definované podmínky.  

Vzhledem k častým omylům je ještě jednou třeba zdůraznit, že žádná právnická osoba 

nemůže namísto jednoduchého či podvojného účetnictví vést daňovou evidenci. Ta je určena 

výhradně fyzickým osobám, a to podle § 7b ZDP.  

V dalším textu budeme pod pojmem „účetnictví“ rozumět pouze podvojné účetnictví. 

Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetní jednotky mohou vést účetnictví ve dvou rozsazích:  

1. v plném, nebo 

2. ve zjednodušeném rozsahu.  

Není-li v zákoně o účetnictví stanoveno jinak, jsou účetní jednotky povinny vést 

účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést dle vlastního 

rozhodnutí (dle § 9, odst. 3):  

 občanská sdružení, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou, 

 církve, církevní právnické osoby, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 honební společenstva,  

 nadační fondy. 

Další právní formy, které zákon uvádí, již nespadají do záběru tohoto studijního textu.  

Případné změny v rozsahu účetnictví musí účetní jednotka provést pouze k 

rozvahovému dni, resp. tak, aby se změna projevila k prvnímu dni nového účetního období. 

Účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu nemusí dle zákona o účetnictví (§ 

13a) např. účtovat o vymezených účetních případech (rezervy, opravné položky), sestavují 

jednodušší účtový rozvrh (mohou použít skupinové účty), mohou spojit účtování v deníku s 

účtováním v hlavní knize, sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.  

Před definitivním rozhodnutím účetní jednotky o přechodu na zjednodušený rozsah 

účetnictví je vhodné zvážit, zda musí účetní jednotka splňovat povinnosti vyplývají např. z 

přijímání a účtování o prostředcích poskytnutých z veřejných rozpočtů (dotace, granty, 

příspěvky z rozpočtu EU), které zakládají povinnost účtovat odděleně, resp. zajistit snadné a 

průhledné výkaznictví. Při používání např. skupinových účtů pro účtování je tento úkol velmi 

obtížně realizovatelný a vyžaduje buď složitý systém analytické evidence nebo zvláštní 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h7b%20&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.h9.3&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.h13a&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.h13a&effect=10.2.2011
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evidenci mimo účetnictví. Ve výsledku se tedy může stát, že zjednodušený rozsah účetnictví 

se v průběhu účtování stane nevýhodným a bude přidělávat účetnímu neziskové organizace 

zbytečnou práci.  

Právní předpisy upravující oblast účetnictví 

Oblast (podvojného) účetnictví nestátních neziskových organizací upravují tyto 

právní předpisy:  

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;  

 vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění;  

 České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání 

č. 401-414. 

Soustava jednoduchého účetnictví je upravena těmito předpisy: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, upravující 

účtování v soustavě jednoduchého účetnictví,  

 vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě 

jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, (platnost vyhlášky 

zrušena 1. 1. 2004 zákonem č. 437/2003 Sb.).  

Před nabytím účinnosti vyhlášky č. 507/2002 Sb. upravovala účtování v jednoduchém 

účetnictví dvě opatření:  

 opatření Ministerstva financí pod č. j.: 281, 283/77411/2000 (Finanční zpravodaj č. 

12/2000)  

ve znění Opatření Ministerstva financí pod č. j.: 281, 283/97410/2001 (Finanční 

zpravodaj č. 12/2001).  

Vzhledem ke stručnosti vyhlášky č. 507/2002 Sb., je možné doporučit, aby v 

neupravených nebo nejasných oblastech jednoduchého účetnictví postupovaly účetní jednotky 

podle znění uvedených opatření.  

Je třeba připomenout, že vzhledem komplikovanému vývoji jednoduchého účetnictví 

jsou vyjmenované právní předpisy obtížně aplikovatelné, a to díky své neaktuálnosti a také 

chybějící metodické podpoře ze strany Ministerstva financí ČR.  

Vnitřní předpisy upravující účetnictví 

Nedílnou součástí úpravy účetnictví jsou vnitřní předpisy každé účetní jednotky, mezi 

které patří zejména:  

 A. vnitřní předpis dle § 33a odst. 9 zákona o účetnictví, kde účetní jednotka stanoví 

oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v účetní jednotce, vztahující se k 

připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu; 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=504/2002%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=FZ06/2003&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=507/2002%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=437/2003%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=507/2002%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=507/2002%20Sb.&effect=10.2.2011
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.h33a.9&effect=10.2.2011
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 B. vnitřní předpis, kterým se stanoví oběh účetních dokladů, jejich úschova a pravidla 

skartace. 

Mezi další vnitřní předpisy účetních jednotek patří například 

 účtový rozvrh a číselníky pro označování účetních dokladů a účetních záznamů, 

 metodika k použití účetních metod (pro oceňování, přepočty zahraničních měn), 

 odpisový plán,  

 zásady evidence dlouhodobého majetku a pravidla pro provádění inventarizaci, vedení 

operativní evidence, 

 vnitřní kontrolní systém (pravidla pro provádění kontrol a revizí účetnictví). 

Pro mnohé NNO jsou nezbytné například i předpisy upravující tvorbu a čerpání 

účelových nebo vázaných fondů, k hmotné odpovědnosti osob a nebo k organizaci veřejných 

sbírek. Vnitřní předpisy k účetnictví vytváří každá účetní jednotka sama podle vlastních 

potřeb. Zásadní hlediskem je jejich vnitřní potřebnost a použitelnost v praxi tak, aby 

usnadňovaly práci.  

Celé účetnictví směřuje k cíli, kterým je věrné zachycení skutečností, ke kterým došlo 

v průběhu účetního období. K tomu se využívají různé písemnosti, jejich obsah a náležitosti 

jsou popsány v zákoně o účetnictví a navazujících předpisech. Je tomu tak proto, že 

správnosti, pravdivosti a úplnosti účetnictví je možné dosáhnout pouze při používání účetních 

písemností, které odpovídají požadavkům právních předpisů.  

Změna účetní soustavy 

Každá nezisková organizace v současné době vede jednu z možných soustav 

účetnictví. Vzhledem k problematičnosti jednoduchého účetnictví se mnoho neziskových 

organizací rozhodlo přejít dobrovolně na podvojné účetnictví. Využily k tomu postupu, který 

upravuje Český účetní standard č. 414.  

V prospěch podvojného účetnictví u NNO hovoří i usnesení Vlády ČR z února 2010, 

které hovoří o povinnosti vést podvojné účetnictví těmi NNO, které jsou příjemci dotací 

ze státního rozpočtu a to i prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (platí pro od 

účetního období 2010).  

V roce 2004 a následujících u mnoha NNO došlo k přechodu na podvojné účetnictví a 

okolnosti je mnohdy nutí přemýšlet o možnosti vrátit se zpět do soustavy jednoduchého 

účetnictví. V současné době totiž neexistuje právní ustanovení o tom, že účetní jednotky, 

které nemají ze zákona povinnost vést podvojné účetnictví (nebo třeba již pozbyly tuto 

povinnost, neboť jejich příjmy za poslední období jsou menší než 3 mil. Kč), nemohou přejít 

zpět do soustavy jednoduchého účetnictví. Konverze výkazů podvojného účetnictví do 

podoby přehledů jednoduchého účetnictví je však velmi problematická a nelze ji doporučit 

coby optimální řešení.  

Zákon o účetnictví  

 Je nejvyšší právní normou, která reguluje účetnictví a upravuje základní účetní pojmy 

a zásady, z nichž některé si v následujícím textu objasníme. 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=FZ06/2003&effect=10.2.2011
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Předmětem účetnictví je podle tohoto zákony sledovat stav a pohyb majetku a jiných 

aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.  

Zákon o účetnictví se vztahuje na: 

a) Právnické osoby se sídlem na území ČR. 

b) Zahraniční osoby podnikající na území ČR. 

c) Organizační složky státu. 

d) Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo fyzické osoby – 

podnikatelé pokud jejich obrat dle zákona o DPH přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok stanovený limit Kč 

e) Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví dle vlastního rozhodnutí nebo 

jsou podnikateli a zároveň jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, u 

kterého alespoň jeden z účastníků vede účetnictví, popř. jim tuto povinnost 

ukládá zvláštní právní předpis. 

Tyto osoby podléhající zákonu o účetnictví jsou chápány jako účetní jednotky. 

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem 

účetnictví, do období, se kterým věcně a časově souvisejí. 

Účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Buď se shoduje 

s kalendářním nebo hospodářským rokem. 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého 

zániku a přitom dodržovat směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní 

závěrky a konsolidované závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek a účetní metody. 

Účetnictví musí být vedeno jako soustava účetních záznamů, a to v českém jazyce a v české 

měně. Za informační systém může být účetnictví považováno pouze jako celek.  

Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví jinou fyzickou nebo 

právnickou osobu, nezbavují se tím však odpovědnosti za správnost účetnictví. Účetnictví 

musí být vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Účetnictví musí být správné (neodporuje zákonům), úplné (jsou zaúčtovány všechny 

účetní případy), průkazné (účetní záznamy jsou průkazné a byla provedena inventarizace), 

srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (po dobu 

předepsanou pro úschovu účetních záznamů). 

Účetnictví je možno vést v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném 

rozsahu vedou účetnictví např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační 

fondy, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva (pokud nemají povinnost auditu), 

příspěvkové organizace, územní samosprávní celky.  

Zjednodušený rozsah účetnictví znamená, že podniky mohou spojit účtování v deníku 

a hlavní knize, nepřeceňují majetek na reálnou hodnotu, nemusí tvořit rezervy a opravné 

položky, v účtovém rozvrhu mohou uvést pouze účtové skupiny, účetní závěrku sestavují 

v méně podrobném členění.  

Účetní případ je skutečnost, která je předmětem účetnictví.  

Účetní zápis je zaznamenání účetního případu do účetní knihy na základě účetního 

dokladu. 

Účetní doklad je průkazný účetní záznam, který má předepsané náležitosti: 
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1. označení účetního dokladu, 

2. obsah účetního případu a jeho účastníci, 

3. okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

4. okamžik uskutečnění účetního případu, 

5. podpisový záznam osob odpovědných za účetní případ a jeho zaúčtování. 

 

Účetní knihy, které musí účetní jednotka vést, jsou: 

a) deník, kde jsou účetní záznamy uspořádány chronologicky, 

b) hlavní kniha, v níž jsou účetní záznamy uspořádány systematicky, 

c) knihy analytických účtů, které podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy, 

d) knihy podrozvahových účtů, ve kterých se provádějí účetní zápisy, které nejsou uvedeny 

v deníku a hlavní knize.  

Účetní knihy se otevírají především ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví a 

k prvnímu dni účetního období. Uzavírají se zejména ke dni zániku povinnosti vést účetnictví 

a k poslednímu dni účetního období. 

Směrná účtová osnova povinně stanovuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. 

účtových skupin, které musí zajistit sestavení účetní závěrky. Podniky jsou pak povinny 

sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a 

k sestavení účetní závěrky. Obsah účtového rozvrhu je možno doplňovat i v průběhu účetního 

období.  

Účetní jednotky mají povinnost sestavovat účetní závěrku. Účetní závěrka  podniku je 

nedílný celek a tvoří ji: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha, 

 popř. i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Účetní závěrka se sestavuje ke dni uzavírání účetních knih jako řádná (k poslednímu 

dni účetního období) nebo mimořádná (v průběhu účetního období). Účetní závěrka musí být 

ověřena auditorem, pokud účetní jednotka za období, za které se sestavuje závěrka, a období 

bezprostředně předcházející dosáhne nebo překročí: 

 jedno ze tří dále uvedených kritérií v případě akciové společnosti, 

 dvě ze tří dále uvedených kritérií v případě ostatních obchodních společností a 

družstev, resp. dalších účetních jednotek. 

Kritéria jsou: 

 aktiva celkem, 

 roční úhrn čistého obratu, 

 průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců větší než 50. 

Pokud má účetní jednotka povinnost auditu, musí vyhotovit výroční zprávu. Účetní 

závěrka se zveřejňuje uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. 
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6. Novela zákona o účetnictví 

 
Změny, které do účetnictví přinesl nový občanský zákoník a novela zákona o 

účetnictví jsou následující. 

 

          Druhy nestátních neziskových organizací k 1. 1. 2014, pro přehlednost jsou uvedeny 

všechny včetně právních předpisů je upravujících: 

 

1. Spolek – zákon č. 89.2012 Sb. občanský zákoník 

2. Ústav – zákon 89.2012 Sb. občanský zákoník 

3. Obecně prospěšná společnost – zákon 248.1995 Sb. o obecně prospěšných organizacích 

4. Nadace – zákon č. 89.2012 Sb. občanský zákoník 

5. Nadační fondy – zákon č. 89.2012 Sb. občanský zákoník 

6. Zájmové sdružení právnických osob – zákon č. 40.1964 Sb. občanský zákoník 

7. Politické strany a hnutí – zákon č. 424.1991 Sb. o sdružování v politických stranách 

8. Registrované církve a náboženské společnosti – zákon č. 3.2002 Sb. 

o svobodě náboženského vyznání 

9. Veřejná výzkumná instituce – zákon č. 341.2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích 

10. Školská právnická osoba – zákon č. 561.2004 Sb. školský zákon 

11. Honební společenstvo – zákon č. 449.2001 Sb. o myslivosti 

12. Odborová organizace – zákon č. 89.2012 Sb. občanský zákoník 

 

Právní formy: 

 

 Korporace – patří sem spolky (§ 214 NOZ), dále i církve, politickéstrany, profesní 

komory, příspěvkové organizace. 

 Fundace – ošetřují majetek, přerozdělují jej jiným. Nadace a nadační fondy (§ 306–

401) 

 Ústavy – ústav nemá členy, ale zaměstnance. Mohou provozovat podnikatelskou 

činnost, ale zisk musí být použit pro ústav. 

 

Novela zákona o účetnictví 

 

 zavedení jednoduchého účetnictví a jeho nová úprava při splnění tří kritérií 

 kategorizaci účetních jednotek – mikro, malé, střední a velké 

 redukce údajů a informací v účetních závěrkách pro mikro a malé účetní jednotky 

 povinnost zveřejňování závěrky i na spolky a ústavy 

 změna pravidel pro podmínky ověření účetní závěrky auditorem 
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Změny v daních 

 

 Podávání daňového přiznání k DPH výhradně elektronicky 

 Kontrolní hlášení 

POVINNOST VÉST ÚČETNICTVÍ: 

V §1 ZU se uvádí: „účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. b) jsou povinny vést 

účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku“. 

 

Účetní jednotkou je každá organizace – právnická osoba. Spolek je nezisková 

organizace a zároveň právnická osoba a z toho plyne, že má povinnost vést účetnictví. A to i 

tehdy, když neplyne povinnost podat daňové přiznání. Typ účetnictví si spolky mohou 

určit samy. 

. 2. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ 

Účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Smysl vedení účetnictví je 

evidentní. Účetní dokumentace je velmi důležitá z hlediska hospodaření, plánování i 

zdaňování právnických osob. Týká se to i spolků. Základ daně vychází z výsledku 

hospodaření účetní jednotky, bez řádného vedení účetnictví není možné stanovit správný 

základ daně, ani vykázat objektivně hospodaření neziskové organizace. 

3. VOLBA TYPU ÚČETNICTVÍ 

Jednoduché účetnictví 

 

Novelou zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 dojde k řadě změn, mimo jiné 

tato novela vrací do legální praxe jednoduché účetnictví. 

 

Zároveň došlo ke kategorizaci účetních jednotek – mikro, malé, střední a velké. 

Rozhodnutí kam, který spolek (nezisková organizace) patří je v závislosti na splnění dvou ze 

tří kritérií: 

 

 Mikro – do 9 mil. aktiv, 18 mil. roční čistý obrat, do 10 zaměstnanců. 

 Malá – do 100 mil. Aktiv, do 200 mil. Roční čistý obrat, do 50 zaměstnanců. 

 Střední – do 500 mil. Aktiv, do 1 miliardy roční čistý obrat, do 250 

zaměstnanců. 

 Velká – do 500 mil. Aktiv, do 1 miliardy roční čistý obrat, do 250 

zaměstnanců. 

 

Jednoduché účetnictví mohu vést organizace, jen pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 

000 Kč za poslední uzavřené období, nejsou plátci DPH a hodnota majetku nepřesahuje 3 000 

000 Kč. Překročením stanovených limitů musí každá účetní jednotka přejít na podvojné 

účetnictví. 

 

 

Podvojné účetnictví 

 

Účetní jednotka může od prvního dne svého vzniku vést účetnictví podvojné. Účetní 

jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž 

skutečnosti časově a věcně souvisejí. Za účetní období zákon označuje dvanáct po sobě 
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jdoucích měsíců, není-li v zákoně dále stanoveno jinak. Je tedy logické, že účetní období se 

shoduje s kalendářním rokem. Mohou být výjimky, kdy účetní období tzv. hospodářský rok 

začíná jiným měsícem, než lednem a končí jiným měsícem než prosincem. 

 

Jelikož spolky nejsou organizační složkou státu, územním samosprávním celkem, ani 

jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem, mohou uplatnit i hospodářský rok, což 

ovšem vyžaduje oznámení úmyslu změny účetního období příslušnému správci daně z příjmů 

nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období, jinak zůstává účetní období 

nezměněno.  Stejný postup se zvolí i při přechodu z hospodářského roku na rok kalendářní. 

 

 

Jednotka si může zvolit dva způsoby vedení účetnictví: 

 

a) organizace si povede účetnictví interním způsobem, tzn., že tímto úkonem pověří některého 

ze svých členů nebo zaměstnanců, 

 

b) zákon o účetnictví v § 5 uvádí, že účetní jednotky, tedy i neziskové organizace, mohou 

pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou, nebo fyzickou osobu, zpravidla účetní 

firmu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. 

 

Oba způsoby mají své klady i zápory. Vedení účetnictví interním způsobem poskytuje 

vyšší operativnost, snadnější a rychlejší přístup k požadovaným informacím. Výhodou je i 

vyšší bezpečnost informací finančního charakteru vyplývajících z účetnictví. Méně výhodný 

je potom fakt, že na osoby vedoucí účetnictví se kladou vysoké nároky, které mnohdy 

znamenají také vyšší finanční náročnost (zahrnují školení zaměstnanců nebo členů apod.). 

 

Je-li vedením účetnictví pověřena jiná fyzická osoba nebo organizace, a je-li na 

vysoké odborné úrovni, je zaručena vyšší jistota správnosti a kompletnosti vedení účetnictví. 

Mnohdy je zaručena i nižší finanční náročnost. Negativní je skutečnost, že je přístup k 

ekonomickým informacím méně snadný, než při vedení účetnictví interním způsobem. 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLO PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

 

Účetnictví musí být vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala 

věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci neziskových organizací. 

Jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a 

způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Zákon tyto pojmy definuje v § 8 

odst. 2 až 6. 
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7. Vedení jednoduchého účetnictví  
. OBDOBÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

Neziskové organizace jsou samozřejmě povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku 

až do svého zániku. Dalším pravidlem je povinnost vést pouze jedno účetnictví za účetní 

jednotku jako celek, v peněžních jednotkách české měny a v českém jazyce. 

6. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 

Jednoduché účetnictví 

 

Nezaměňovat s daňovou evidencí, ta je určena pouze pro podnikající fyzické osoby. 

 

Jednoduché účetnictví upravuje nově vložený § 13 b a jeho vedení je jen pro určitý 

okruh organizací, tyto vyjmenovává zákon – § 1f (např. spolky, církve, honební 

společenstva), musí splňovat stanovené podmínky: 

 

 Nepřekračují obrat 3 000 000 Kč za účetní období 

 Nejsou plátci DPH 

 Hodnota majetku je nižší než 3 000 000 Kč 

Musí být splněny VŠECHNY TŘI podmínky! 

 

Pro jednoduché účetnictví jsou důležité účetní knihy: 

 

 Peněžní deník 

 Kniha závazků a pohledávek 

 Pomocné knihy – jestliže je pro ně použití (o složkách majetku, pracovně právních 

vztahů atd.). 

 

Peněžní deník obsahuje nejméně informace o příjmech a výdajích peněžních 

prostředků v hotovosti a jejich zůstatcích, příjmech a výdajích peněžních prostředků na účtech 

u finančních institucí a jejich zůstatcích. Informace se uvádějí v členění příjmů a výdajů, které 

je potřebné pro zjištění základu daně z příjmů. Peněžní deník dále obsahuje informace o 

průběžných položkách účtovaných na základě účetních dokladů, o převodech peněžních 

prostředků v hotovosti na účet a z účtu a mezi účty u finančních institucí. 

 

Zápisy musí být prováděny srozumitelně, časově uspořádané a očíslované. Součet 

příjmů a výdajů musí být nejméně na konci měsíce a při uzavírání peněžního deníku. 

 

V knize pohledávek a závazků jsou uvedeny informace o pohledávkách a závazcích 

z obchodních vztahů, pohledávkách z poskytnutých záloh a půjček, závazcích z přijatých 

záloh, půjček a úvěrů a ostatních pohledávkách a závazcích. 

 

Informace o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku, finančním majetku, 

zásobách, oceňovacích rozdílech k nabytému majetku, dalších složkách majetku a závazcích z 

pracovněprávních vztahů se evidují v pomocných knihách. 
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Pro účetní jednotku je důležité, aby sledovala zvlášť příjmy a výdaje, které jsou a 

nejsou předmětem daně z příjmů, a plnění zdanitelná a osvobozená od daně z přidané 

hodnoty. 

 

Účetní závěrku provádějí tyto účetní jednotky v souladu se zákonem o účetnictví a po 

jejím provedení sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které 

jsou přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

 

Přechod na podvojné účetnictví 

. PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ 

K řešení této problematiky byl Ministerstvem financí České republiky vydán 

prováděcí předpis, kterým je § 42a vyhlášky č. 504/2002 Sb. a zejména pak Český účetní 

standard (dále jen „ČÚS“) č. 414 nazvaný Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví.  

 

Tento předpis stanoví jednotlivé kroky, jejichž dodržení zajistí účetní jednotce 

správnost a úplnost provedeného převodu. Postup převodu jednoduchého účetnictví na 

účetnictví je podle ČÚS č. 414 možno rozdělit do těchto kroků: 

 

1. Zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků účetní jednotky k 

poslednímu dni účetního období, ve kterém bylo účtováno v jednoduchém 

účetnictví 

2. Inventarizace majetku a závazků porovnáním zjištěného skutečného stavu se 

stavem evidovaným v pomocných knihách 

3. Sestavení odpisového plánu pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

 

Na základě zjištěných zůstatků v jednoduchém účetnictví vytvoříme počáteční 

rozvahu, na jejímž základě se otevřou jednotlivé účty. 

 

Rozvaha se musí rovnat AKTIVA = PASIVA. Součet aktiv a součet pasiv vyrovnáme 

počáteční stavem účtu 901- vlastní jmění. 

 

Příklad:  

 

Počáteční rozvaha k 1. 1. 

Aktiva Pasiva 

013 software  321 dodavatelé 

018 drobný nehm. maj. 324 přijaté zálohy 

021 stavby 325 ostatní závazky 

022 samostatné movité věci 379 jiné závazky 

028 drobný dlouhod. hm. maj. 901 vlastní jmění 

029 ostatní dlouhod. hm. maj.  

031 pozemky  

211 pokladna  

213 ceniny  

221 účty v bankách  

261 peníze na cestě  

311 odběratelé  
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314 provozní zálohy poskytnuté  

315 ostatní pohledávky  

378 jiné pohledávky  

 

 

Může se stát, že pasiva budou vyšší než aktiva, což znamená, že závazky jsou vyšší 

než majetek, pak se z toho rozdílu stává položka neuhrazená ztráta a objeví se jako položka na 

účtu 932. 

 

Příklad: 

 

Spolek Naděje po důkladné inventuře zjistili, že vlastní majetek v hodnotě 100 000 

Kč, dále mají hotovost v pokladně 10 000 Kč, na bankovním účtu 120 000 Kč a pohledávky 

ve výši 80 000 Kč. Neuhrazené závazky ve výši 60 000 Kč a u dodavatelů závazky ve výši 20 

000 Kč.  

 

Součtem se dostaneme k výsledku 310 000 Kč aktiva a 180 000 Kč pasiva – rozdíl 

vytvoří vlastní jmění a vyrovná rozvahu. 

 

Počáteční rozvaha k 1. 1. 2015 

Aktiva Pasiva 

Samostatné movité věci 100 000 Vlastní jmění 230 000 

Krátkodobý majetek Cizí zdroje 

Pokladna 10 000 Dodavatelé 20 000 

Účty v bankách 120 000 Ostatní závazky 60 000 

Pohledávky 80 000  

Aktiva celkem: 310 000 Pasiva celkem: 310 000 
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8Po 

8. Vedení účetnictví 
 

Podvojné účetnictví  je upraveno předpisem: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Na 

rozdíl od jednoduchého účetnictví se neúčtuje jen o příjmech a výdajích, ale také o výnosech 

a nákladech.  

 

Základní výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty. 

 

Všechny účetní jednotky, které vedou účetnictví, musí podle zákona o účetnictví 

vést účetní knihy: 

• deník, 

• hlavní knihu, 

při vedení plného účetnictví také: 

• knihu analytických účtů 

• knihu podrozvahových účtů. 

 

Deník a hlavní kniha jsou závazné pro všechny účetní jednotky, které vedou 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Deník obsahuje účetní zápisy uspořádané 

postupně – (časově), zapisují se tam postupně všechny účetní doklady za dané období.  

 

Je-li vedeno více deníků, jsou obvykle specializované podle oblastí, např. přijaté a 

vydané faktury apod. V deníku by měly být o každém zapsaném účetním dokladu uvedeny 

základní údaje – číslo účetního dokladu, krátký slovní popis, datum vystavení, účtovací 

předpis (čísla účtů stran má dáti a dal) a částka. 

 

V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány systematicky (věcně). Hlavní kniha 

zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu. Syntetický účet obsahuje: 

 

 • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha 

• souhrnné obraty strany má dáti a dal účtů, 

• zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

 

Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Analytické 

účty účetní jednotky vytvářejí pro zpřesnění syntetických účtů – analytické účty podrobněji 

zachycují účetní zápisy v hlavní knize a jsou členěny podle potřeb konkrétní účetní jednotky. 

Typicky se používají pro odlišení měny, ve které se účtuje (CZK, EUR, USD…) nebo 

rozlišení dodavatelů či odběratelů. Součet všech analytických účtů k jednomu syntetickému 

účtu musí odpovídat hodnotě účtované na syntetickém účtu celkem. 

 

V knihách podrozvahových účtů se sleduje např. majetek leasing nebo odepsané 

nedobytné pohledávky apod. 

 

Otevírání a zavírání účetních knih je určeno zákonem o účetnictví a váže se na 

vybrané okamžiky v existenci firmy. Otevírání účetních knih probíhá obvykle: 

 

• ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví 

• k prvnímu dni účetního období 
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Uzavírání účetních knih probíhá nejčastěji: 

 

• ke dni zániku povinnosti vést účetnictví 

• k poslednímu dni účetního období 

9. ÚČTOVÝ ROZVRH 

Účtový rozvrh 

 

Jedná se o soupis účtů, který by měl dle zákona obsahovat všechny účty, které se 

využívají k účtování a k sestavení účetní závěrky. Během roku je však možné ho doplnit a 

rozšířit. Jestliže se k novému hospodářskému roku neprovádějí žádné výrazné změny, 

které by měly na účtový rozvrh dopad, může se i v dalším roce použít ten a samý. Jestliže se 

něco mění, je potřeba sestavit na základě účtové osnovy rozvrh nový. V účtovém rozvrhu je 

závazný pouze obsah jednotlivých účtových tříd a účtových skupin daný směrnou účtovou 

osnovou (příloha k vyhlášce č. 504/2002 Sb.). Účetní jednotka si ve svém účtovém rozvrhu 

může volit jednotlivé účty podle své potřeby, ale v rámci daného předpisu.  

 

Účtové třídy 

 

Účtová třída 0 směrné účtové osnovy zahrnuje dlouhodobý majetek. Doba 

použitelnosti tohoto majetku musí být delší než 1 rok a jeho hodnota v případě nehmotného 

dlouhodobého majetku musí být vyšší než 60 000 Kč. Patří sem výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a další majetek splňující uvedené podmínky. U hmotného 

dlouhodobého majetku musí být jeho cena vyšší než 40 000 Kč a lze do něj zahrnout 

pozemky, stavby, byty, umělecká díla a sbírky, kulturní památky, další movité věci a jejich 

soubory. Dlouhodobý finanční majetek je takový, který má dobu splatnosti delší než 

jeden rok. Jedná se o cenné papíry, podíly a půjčky. Bližší informace o jednotlivých 

položkách dlouhodobého majetku jsou vedeny v analytické evidenci. Ta obsahuje údaje o 

jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení. U finančního majetku jsou vedeny jeho 

jednotlivé složky a dlužníci. Analytická evidence je důležitá pro stanovení částky daně 

z přidané hodnoty. 

 

Účtová třída 1 je vyhrazena pro zásoby, za které je považován oběžný majetek. Tím 

je materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata a zboží. Údaje o jeho pořízení, 

ocenění a vyskladnění jsou opět vedeny v analytické evidenci. 

 

Účtová třída 2 – Peníze, účty v bankách, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

tvoří krátkodobý finanční majetek 

 

Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy se zaměstnanci a finančními institucemi, zúčtovaní 

daní a dotací. 

 

Účtová třída 5 – je vymezena pro náklady a výdaje, zahrnuje další dělení, které 

rozlišuje typy nákladů pro lepší přehled o nákladech. Např. 

 

501 – spotřeba materiálu 

502 – spotřeba energie 

504 – prodej zboží 

512 – cestovní náklady 

513 – náklady na reprezentaci 

518 – služby 
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521 – mzdové náklady 

 

Účtová třída 6 – pro výnosy a příjmy např. 

 

602 – výnosy ze služeb 

604 – výnosy z prodaného zboží 

648 – ostatní výnosy 

684 – členské příspěvky 

691 – dotace 

 

Účtová třída 9 – účetní případy o vlastním jmění, rezervách, fondech, výsledku 

hospodaření, dlouhodobých úvěrech a otvírání a zavírání účetních knih. 

10. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Vyvrcholením účetních prací je sestavení účetní závěrky v návaznosti na § 18 a § 19 

zákona o účetnictví. Účetní závěrka je nedílný celek. § 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb. jsou 

stanoveny požadavky na účetní závěrku účetních jednotek účtujících podle této vyhlášky.  

 

Účetní závěrka musí zahrnovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. 

 

a) rozvaha (bilance), v rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a 

jiných pasiv. Uspořádání a označovaní položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1 vyhlášky 

504/2002 Sb. 

 

b) výkaz zisku a ztráty, ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a 

výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v 

příloze č. 2 vyhlášky 504/2002 Sb. 

 

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

 

Účetní závěrka může zahrnovat také přehled o peněžních tocích nebo přehled o 

změnách vlastního kapitálu. 

 

Zákon o účetnictví stanovuje náležitosti účetní závěrky nejen pro neziskové 

organizace jednoznačně: 

 

a) obchodní firma nebo název účetní jednotky a sídlo, 

b) identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, 

c) právní forma účetní jednotky, 

d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 

e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 

odst. 3), 

f) okamžik sestavení účetní závěrky, 

 

a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam 

účetní jednotky; připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za 

sestavenou. 

 

Účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou 

sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, jinak jsou povinny sestavit ji v plném 

rozsahu. 
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Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy 

uzavírají účetní knihy. 

 

Přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření je uveden ve výkazu zisku a 

ztráty. Rozvaha udává přehled o majetku a závazcích a zahrnuje tyto položky: 

 

 dlouhodobý nehmotný majetek,  

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek,  

 oprávky,  

 zásoby,  

 pohledávky a závazky, 

 krátkodobý finanční majetek,  

 vlastní jmění,  

 rezervy  

 ostatní aktiva a pasiva. 

 

Neziskové organizace musí povinně odlišovat náklady a výnosy spojené s hlavní a 

vedlejší činností. Toto je prováděno pomocí analytické evidence a pro potřeby výpočtu daně z 

příjmů. 

 

Dle zákona o dani z příjmů musí být účetnictví vedeno tak, aby byla účetní jednotka 

schopna nejpozději ke dni účetní závěrky vykázat příjmy podléhající a nepodléhající dani z 

příjmů. Za hlavní činnost se považuje nevýdělečná činnost jako poslání NO. 

11. POVINNOST ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Od 1. 1. 2014 nabyl platnosti zákon o veřejných rejstřících právnických osob. 

Rejstříkový zákon nařizuje ukládat do sbírky listin účetní závěrky osobám, kterým to 

přikazuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

 

§ 66c sbírka listin říká: „výroční zprávy, řádné i mimořádné a konsolidované účetní 

závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin 

zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení 

zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a 

zprávu auditora o ověření účetní závěrky“. 

 

Zjednodušeně – pro všechny neziskové organizace vznikla povinnost zasílat 

výkazy do rejstříku, ve kterém byla organizace dle nového NOZ zapsána! 

 

Listiny: 

 

 Účetní závěrka – řádná, mimořádná, konsolidovaná – zahrnuje – rozvahu, výkaz zisků 

a ztrát, přílohu a nepovinný je výkaz cash-flow. 

 Návrh na rozdělení zisku, nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu 

 Zpráva o vztazích mezi spojenými osobami. 

 

 

Od 1. 1. 2016 nemusí mikro a malé účetní jednotky zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. 

Musí však uvést v příloze, že je společnost mikro nebo malá. Týká se to uzávěrek za rok 

2016. 

. 12. ZJEDNODUŠENÝ ROZSAH ÚČETNICTVÍ 
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Jestliže se spolek rozhodne vést účetnictví, či mu vznikne povinnost vedení účetnictví 

má možnost volby, jaký rozsah pro účtování použije zjednodušený či plný rozsah. 

 

Okruh účetních jednotek pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu upravuje § 9 

odst. 3 zákona o účetnictví. Změny rozsahu vedení účetnictví je možné provést pouze 

k prvnímu dni účetního období. 

 

Zjednodušeně: NO může sestavit účtový rozvrh pouze dle účtových skupin, 

nemusí se zabývat podrobnějším členěním, analytickými a podrozvahovými účty. Může 

spojit účtování v deníku s hlavní knihou, nemusí používat účtování o tvorbě rezerv, 

opravných položkách. 

 

Musíme však odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve 

zjednodušeném rozsahu“. Tuto mohou sestavovat pouze jednotky, které nemají povinnost 

ověřovat závěrku auditorem. Povinnost ověření závěrky auditorem vzniká když, NO splní dvě 

z podmínek, nebo to ukládá zvláštní předpis: 

 

 Překročí obrat 80 mil. Kč 

 Aktiva jsou vyšší než 40 mil. Kč 

 Počet zaměstnanců 50 a více. 

 

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém 

byla překročena kritéria. Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce 

následujícím 
již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ani pro první období. Nezáleží na tom, jaká 

podmínka byla překročena – ke vzniku povinnosti auditu může být v každém roce překročeno 

jiná. Nadace a nadační fondy – mají povinnost auditu pouze v případě, že nadační kapitál, 

nebo roční obrat překročí 5 mil. Kč. Ústav – má povinnost auditu v případě, že jeho roční 

obrat překročí 10 mil. Kč. OPS – má povinnost auditu, pokud jsou příjemci dotací ze státního 

rozpočtu, fondu a jejích výše přesáhne 1 000 000 Kč, nebo pokud čistý obrat překročil 10 mil. 

Kč. 

 

V rámci novelizace došlo na nové vymezení aktiv (§ 1 d ZoU) a nový způsob účtování 

aktivace (§ 22 a 23 provád. vyhl.) – tyto změny zasáhnou do určování splněných podmínek 

pro povinné ověření závěrky auditorem. Pro rok 2015 se posuzují aktiva brutto a čistý obrat 

včetně aktivace. Pro rok 2016 se posuzuje aktiva netto a čistý obrat bez aktivace. 

3. ÚČETNÍ DOKLADY A JEJICH VÝZNAM 

Základem každého účetnictví jsou doklady, tyto jsou i základem průkaznosti 

účtovaných operací. 

 

Doklady každá jednotka přijímá vyhotovené dodavatelem materiálu, zboží, služeb a 

vyhotovuje je každému odběrateli Jak již bylo výše uvedeno, zákon stanovuje povinnost vést 

účetnictví úplně, průkazně a správně. Což znamená, že jsou zaúčtovány všechny účetní 

případy týkající se účetního období, účetní jednotka má k doložení všechny prvotní doklady, 

na jejichž základě provádí účetní zápisy, inventarizuje majetek a závazky. 

 

Doklady musí být uchovány způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů 

(čitelnost prvotních dokladů) Délku uschování dokladů stanovuje zákon o účetnictví, zákon o 

DPH, zákony týkající se pojistného na sociální a zdravotní pojištění: 
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• Účetní doklady, účtové rozvrhy, odpisové plány 5 let 

• Účetní závěrky a výroční zprávy 10 let 

• Mzdové listy 30 let 

 

Přijaté doklady: 

 

• Pokladní doklady – doklady, které obdrží zákazník při běžných drobných nákupech a 

službách. Také potvrzení o úhradě faktury v hotovosti. 

• Faktury – úhradou převodem, či hotově. Jsou vystaveny dodavatelem za nakoupené služby, 

zboží, materiál. 

• Smlouvy – např. nájemní smlouva s uvedeným splátkovým kalendářem. 

• Splátkový kalendář – zpravidla leasing, zálohy na energie 

 

Vydané doklady: 

 

• Pokladní doklady – při uskutečněných prodejích a službách 

• Faktury – nejčastěji u spolků se setkáváme s fakturací členství, služeb. 

• Smlouvy – účtování dotace, daru, grantu na základě smlouvy, nebo poskytnutí např. 

pronájmu a určení splátek dle spl. kalendáře. 

• Splátkový kalendář – např. příloha nájemní smlouvy  

 

Všechny tyto zjednodušeně popsané doklady, jsou základem pro účetní zápisy. 

Účetní doklad je vstupní informací do účetnictví o uskutečněné hospodářské operaci a je 

podkladem pro účetní zápisy. Každý účetní zápis musí být doložen účetním dokladem, 

jedině tehdy vzniká uznatelnost účetního zápisu. 

SB 

Od 1. ledna 2014 jsou účinné novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v 

souvislosti s rekodifikací soukromého práva – vyhlášky č. 500 až 504/2002, č. 383/2009 Sb. a 

č. 410/2009 Sb. (sdělení MFČR) Vyhláška 504 se týká účetních jednotek, u kterých hlavním 

předmětem není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2. 

 

Vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu 

 

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a 

jiných pasiv v účetní závěrce, 

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v 

účetní závěrce, 

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní 

závěrky, 

e) směrnou účtovou osnovu, 

f) účetní metody, 

g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví 

. 15. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“): 

 

401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví 
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402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka 

403 Inventarizační rozdíly 

404 Kursové rozdíly 

405 Deriváty 

406 Cenné papíry, podíly a směnky 

407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě 

splatnosti 

408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

25 

409 Dlouhodobý majetek 

410 Zásoby 

411 Zúčtovací vztahy 

412 Náklady a výnosy 

413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 

 

Cílem je obecně vymezit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v 

soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) účty, 

účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví za účelem docílení souladu při používání 

účetních metod účetními jednotkami. 
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9. Dotace poskytované nevýdělečným organizacím 
. DOTACE, GRANTY A PŘÍSPĚVKY 

 

Činnost neziskových organizací bývá podporována různými dárci, dotacemi a 

příspěvky, jelikož převážná část neziskových organizací nevykonává žádnou výdělečnou 

činnost. 

 

Postupy účtování o dotacích, příspěvcích. 

 

Přijetí provozní dotace účtuje spolek ve prospěch účtové skupiny 691 (provozní 

dotace) na straně DAL. Přijetí dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtuje spolek ve 

prospěch účtové skupiny 901 (vlastní jmění) Při účtování dotací, příspěvků je nutno dodržovat 

tyto základní zásady: 

 

Dotace se poskytují zejména na vlastní činnost účetní jednotky. O nároku se účtuje 

současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně 

doložen. 

 

Nároky na dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtují na vrub účtu 347 či 348 

a ve prospěch účtu 901 – vlastní jmění, nárok na dotaci na provozní činnost ve prospěch účtu 

691 – provozní dotace. Na účtech 347 a 348 účetní jednotka vypořádává případnou povinnost 

vrátit část dotace (nepoužité nebo použité neoprávněně) a ostatní závazky finančního 

charakteru se státním rozpočtem a rozpočtem orgánů územních samostatných celků. 

 

Příklad účtování dotací, příspěvků 

 

a) Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku (DHM) pro vlastní činnost 

MD / DAL 

– příjem finančních prostředků 221…/347… 

– současně předpis dotace 347…/901 

 

b) Dotace z rozpočtu územních samosprávních celků na pořízení DHM pro vlastní činnost 

– příjem finančních prostředků 221…/348… 

– současně předpis dotace 348…/901… 

– vrácení nespotřebované části dotace 348…/221… 

– snížení vlastního jmění o vrácenou částku 901/348… 

 

c) Dotace z rozpočtu územních samosprávních celků na provoz: 

– příjem finančních prostředků 221…/348… 

– současně předpis dotace 348…/691… 

– vrácení nespotřebované části dotace 348…/221… 

 

Odpisování majetku pořízeného z dotace nebo příspěvku (viz Vyhláška č. 

504/2002 Sb. § 38) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 

odpisovaný, se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 zákona o účetnictví postupně v průběhu 

jeho používání. Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve 

vazbě na čas, například s ohledem na výkony nebo způsob používání. Při pořízení 

dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického 

zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté dotace, se vlastní jmění zvýší 

(sk. 90) o částku ve výši přijaté dotace.  



44 

 

V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, postupuje se takto: 

 

a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a 

pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna 

výši odpisů, 

 

b) sníží se výše vlastního jmění (MD sk. 90) o tuto částku a 

 

c) současně se zvýší jiné ostatní výnosy (DAL sk. 64) o tuto částku. 

 

Dotace se musí účtovat tak, aby byla odlišena v účetnictví 

 

• Analytické členění 

• Zakázkové členění 

• Střediskové členění 
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10. Daně neziskových organizací 
7. DAŇOVÁ SOUSTAVA 

Přímé daně – daň z příjmů a daň z majetku Neziskových organizací se týká daň z 

příjmů právnických osob. První část zákona o daních z příjmů se týká výhradně fyzických 

osob, druhá část právnických osob a poslední část je společná pro oba typy poplatníků daně z 

příjmů. 

 

Daň z majetku – silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitého majetku. U 

silniční daně může mít veřejně prospěšný poplatník výjimku, pokud používá vozidlo k 

činnosti, která není předmětem daně z příjmů. 

 

Nepřímé daně –DPH, spotřební daň 

18. HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST 

Spolek může v rámci své hlavní činnosti vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost, 

takovou činnost nelze ale zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle § 217 odst. 2 NOZ. 

Proto musí spolek (nezisková organizace) pečlivě členit svoje činnosti. Hlavní činnost spolku 

sleduje uplatňování společného zájmu, ať soukromého nebo veřejného, k němuž byl spolek 

založen. Tato činnost vychází ze stanov spolku, kde je zakotven cíl, zájem, směr zakladatelů a 

členů spolku. 

 

V rámci hlavní činnosti lze pořádat např. ples a vybírat vstupné i tehdy, jestliže 

výtěžek překročí náklady. Jedná se o nahodilé vybočení do výdělečné činnosti. Z postavení 

spolku v občanském zákoníku a z roztřídění jeho hlavní a vedlejší činnosti vyplývá, že účelem 

hlavní činnosti není dosahování zisku. 

 

Vedlejší činnost spolku by měla mít svůj účel v podpoře hlavní činnosti. Pokud bude 

spolek podnikat, musí splnit veškeré požadavky, které jsou kladeny na podnikatele. 

19. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

Předmětem daně jsou příjmy NO. Nově i příjmy z běžného účtu (do roku 2014 se 

nezdaňovaly) a příjmy z nabytí bezúplatných příjmů § 19 b (dříve dary). K roku 2014 byla 

zrušená  darovací daň a tyto příjmy byly zařazeny pod příjmy právnických osob. 

 

Tyto příjmy je nutné rozdělit: 

 

• příjmy nepodléhající dani z příjmů – např. dotace 

• příjmy osvobozené od daně z příjmů – členské příspěvky, dary (za určitých podmínek) 

• příjmy podléhající dani z příjmů – a tyto se ještě rozdělí na příjmy z hlavní a vedlejší 

činnosti. 

 

Pro správný základ daně musí být i výdaje členěny k jednotlivým příjmům. 

 

Vycházíme ze zjednodušeného pravidla: 

Dotace – není to příjem zdanitelný, spolek jej získal od obce, státu, EU k určitému cíli, k 

určité činnosti – veškeré výdaje pak nejsou daňově uznatelné. Příklad: Spolek získal dotaci 

100 000 Kč na provoz … 100 000 Kč zaplatí za nájem prostor. 100 000 Kč nezdaní, ani 

neuplatní v nákladech. Vzhledem k tomu, že se o nezdanitelných příjmech a nákladech účtuje, 

vyčleňují se až v kolonkách daňového přiznání. 

 

Členský příspěvek – je od daně osvobozen, vkládají si členové sami příspěvky k naplnění 

svých plánů. Náklady spojené s těmito plány nejsou daňově uznatelné. 
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Základ daně z příjmů pak tvoří příjmy podléhající dani a tyto mohou ještě ovlivnit 

položky snižující základ daně. Toto ustanovení § 20 nemá významnější změny: 

 

• zůstává možnost snížení až o 30%, max. 1 mil. Kč, pokud snížení činí méně než 300 000 

Kč, je možné odečíst celou částku, maximálně však do výše základu daně. 

 

• prostředky získané úsporou na dani musí organizace využít na krytí nákladů souvisejících s 

činností, ze které nejsou příjmy předmětem daně a to nejpozději v nejbližších po sobě 

jdoucích třech letech. 

 

• Nově vznikla výjimka pro obecně prospěšné společnosti a ústavy, tyto musí úsporu na dani 

použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, 

výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti. 

 

• Nevyužití úspory znamená její dodanění dle nového ustanovení § 23 odst. 3a bodu 9 ZDP. 

 

Zvláštní ustanovení pro stanovení základu u veřejně prospěšných poplatníků je od 1. 1. 

2014 upraveno v § 18a zákona o daních z příjmů, rozlišuje: 

 

 Veřejně prospěšné poplatníky, jejichž činnost je veřejně prospěšná a větších rozměrů, 

někdy srovnatelná i s výdělečnou činností, tito se řadí do „širokého základu daně“, 

zejména ústav, obecně prospěšná společnost, vysoké školy. V rámci širokého základu 

daně je možné uplatňovat náhrady pohonných hmot, daňovou ztrátu jako odčitatelnou 

položku daně. Zdanitelné příjmy jsou všechny příjmy, kromě investičních dotací. 

 

 Veřejně prospěšné poplatníky, jejichž činnost je spíše nevýdělečná a použijí tzv. „úzký 

základ daně“. V tomto případě musí sledovat a rozlišovat hlavní a vedlejší činnost. 

 

Daň z příjmů právnických osob je 19 % ze základu daně v celých tisících. 

 

20. ÚČETNICTVÍ VE VZTAHU K DANÍM 

V rámci uzávěrkových prací a přípravě daňového přiznání musí být sestaven výkaz 

zisku a ztráty – výsledovka – a jeho návaznost na formulář daňového přiznání. Při výpočtu 

daně se vychází z účetnictví. Je třeba zohlednit věcnou a časovou souvislost účtování nákladů 

a výnosů. Zohlednit nevýznamné a pravidelně se opakující platby ve vztahu k dani z příjmů. 

Použijí se k tomu účtu časového rozlišení. 

21. DPH V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 

Stát se plátcem DPH může i nezisková organizace. Neziskové subjekty poskytují v 

rámci své hlavní i vedlejší činnosti řadu různých činností, které vykonávají soustavně. 

Poskytují nejrůznější služby, uskutečňují také dodání zboží, převod nemovitostí a rovněž 

pronajímají hmotný majetek, a to soustavně a za účelem příjmů. 

 

Obecně se neziskové subjekty, tj. právnické osoby, které nebyly založeny za účelem 

podnikání, pokud uskutečňují ekonomickou činnost, považují za osobu povinnou k dani. 

Ekonomickou činností, která je uvedena ve vymezení osoby povinné k dani, se rozumí 

činnosti vymezené v ustanovení § 5 odst. 2 ZDPH. 

 

Důležitým pojmem pro oblast neziskové sféry je pojem, který ZDPH používá, a to 

pojem doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně. Vymezení tohoto pojmu je důležité 

nejen u neplátců pro posouzení výše obratu pro registraci DPH z důvodu překročení limitu 
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obratu, ale také u plátců, pro účely zajištění správného postupu při výpočtu krátícího 

koeficientu podle § 76 ZDPH. „Doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ není totožná 

s „doplňkovou činností“. Za doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně se považuje z 

pohledu DPH činnost, která je výjimečná, nahodilá, nepředvídatelná a zároveň není 

prováděna pravidelně, tzn. neexistuje ani předpoklad soustavnosti do budoucna. 

 

Plátcem se osoba povinna k dani stává, splní-li zákonem stanovené podmínky, tyto 

vymezuje § 6 až 6f ZDPH. 

 

1. plátce – přesáhne obrat 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po 

sobě jdoucích měsíců. Výjimku tvoří osoby, které uskutečňují pouze plnění 

osvobozená od daně, bez nároku na odpočet daně., 

 

2. identifikovaná osoba – do této kategorie patří osoby ve smyslu § 6h a § 6i ZDPH, 

které přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, od osob neusazených v 

tuzemsku. Jedná se o poskytnutí služby, dodání zboží s montáží. 

 

 

Zákon o DPH používá pro různé aktivity realizované podnikatelskými i neziskovými 

subjekty v rámci jejich ekonomické činnosti nebo mimo tuto činnost obecný pojem „plnění“. 

Veškerá plnění, která souvisejí s nejrůznějšími činnostmi osob povinných k dani, je možné 

pro účely DPH rozdělit na dvě základní kategorie: 

 

1. Plnění, která jsou předmětem daně podle podmínek stanovených zákonem o DPH – 

předmětem daně mohou být pouze plnění, která mají charakter dodání zboží, převodu 

nemovitosti, nebo poskytování služeb dle § 13 a § 14 ZDPH. Musí však být splněny i další 

podmínky v § 2 odst. 1 ZDPH. 

 

Plnění, která jsou předmětem daně lze rozdělit: 

• Uskutečněná plnění – plnění, která plátce uskutečňuje ve prospěch jiných osob 

• Přijatá plnění – plnění, která subjektu poskytují jiné osoby. 

 

Z vymezení předmětu daně obsaženého v § 2 odst. 1 písm. a) a b) vyplývá, že plnění je 

předmětem daně pouze za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Plnění 

jsou uskutečněna: 

 

• za úplatu 

• osobou povinnou k dani 

• v rámci uskutečňování ekonomických činností 

• s místem plnění v tuzemsku. 

 

Všechny čtyři uvedené podmínky musí být splněny současně. Pokud není splněna 

jedna z nich, nevzniká plátci povinnost uplatnit daň. 

 

2. Plnění, která nejsou předmětem daně – u neziskových organizací přichází nejvíce v 

úvahu poskytnutí dárků, jehož pořizovací cena bez daně nepřesáhne 500 Kč, v rámci 

ekonomické činnosti. Ostatní případy vymezené v § 13 odst. 8 písm. a), b) a d) až e) ZDPH se 

u neziskových subjektů nevyskytují. 
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Předmětem daně nejsou finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, 

rozpočtu územně samosprávných celků, státních fondů, grantů přidělených podle zvláštního 

zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropského společenství nebo obdobných programů, 

které nemají charakter dotace k ceně podle § 4 odst. 1 písm. 1 ZDPH. Dotace a příspěvky, 

které nejsou předmětem daně, neuvádí subjekt v daňovém přiznání k DPH. U neplátce takto 

přijaté finanční prostředky nevstupují do obratu pro účely registrace k DPH. 

 

3. Osvobozená plnění – jsou předmětem daně a dělí se na dvě zásadně odlišné skupiny a to 

na plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně. Podmínky pro uplatnění osvobození od daně jsou upraveny u plnění 

specifikovaných v § 51 a § 63 ZDPH.  Neziskový subjekt uskutečňuje zpravidla plnění 

osvobozená bez nároku na odpočet daně, v menší míře plnění zdanitelná a výjimečně plnění 

osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. 

 

Zdanitelné plnění – podle platné právní úpravy se uplatňuje základní sazba ve výši 21 

% a snížená sazba ve výši 15 % a 10 %. Sazby daně jsou upraveny v § 47 ZDPH, § 48, § 48a. 

Plátce je povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni 

přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. 

 

Přenos daňové povinnosti se u neziskových objektů v praxi objeví v souvislosti s 

přijetím služeb podléhajícím přenosu daňové povinnosti. V takovém případě je plátce povinen 

podle § 92a odst. 2 ZDPH doplnit výši daně v evidenci pro daňové účely DPH. 

 

Plátce má povinnost podávat přiznání k DPH ve stanovených zdaňovacích obdobích: 

čtvrtletní, měsíční. Přičemž platí od 1. 1. 2013, že každá registrovaná osoba se stává měsíčním 

plátcem. O změnu zdaňovacího období může plátce požádat správce daně. Nemůže tak učinit 

v roce registrace, ani v následujícím kalendářním roce. Tuto změnu musí plátce oznámit do 

konce ledna následujícího roku a nesmí překročit obrat 10 mil za předcházející kalendářní 

rok. Forma podání přiznání DPH – s účinností od 1. 1. 2014 je možné 

podat pouze elektronickou formou. 

 

Od 1. 1. 2016 bude ve vztahu k DPH zavedeno Kontrolní hlášení, ve kterém 

vykazuje poplatník všechny své příjmy i výdaje v rozlišení do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč. V 

druhé kategorii eviduje a vykazuje přijaté i vydané platby dle jednotlivých dodavatelů a 

odběratelů. Kontrolní hlášení podávají měsíčně všechny právnické osoby, bez ohledu, zda 

jsou měsíční, nebo čtvrtletní plátci DPH. 

2. M 
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ZDY 

11. Pracovně-právní vztahy 

 
Nezisková organizace, která se rozhodne ke své činnosti zaměstnávat zaměstnance, se 

stává zaměstnavatelem a podléhá řadě zákonů a povinností. Pracovně právní vztahy mohou 

vzniknout pouze se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele. 

 

Zaměstnání z právního hlediska vzniká uzavřením: 

• pracovního poměru 

• dohodou o provedení práce 

• dohodou o pracovní činnosti 

 

Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy, musí být uzavřená písemně a 

musí obsahovat tři základní náležitosti – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu. 

Pracovní smlouva může obsahovat další typy ujednání – zkušební doba, pracovní poměr na 

dobu určitou, nebo kratší pracovní úvazek. Zkušební doba může být maximálně tříměsíční a 

nelze jí dodatečně prodlužovat, musí být sjednána písemně a nelze sjednat, pokud již pracovní 

poměr vznikl! Ve zkušební době mohou obě strany ukončit pracovní poměr bez udání 

důvodů. Mzda za odvedenou práci se uvádí v pracovní smlouvě, nebo zvláštním platovým 

výměrem. 

 

Je nutné rozlišovat minimální mzdu a zaručenou mzdu. V posledních letech často 

kontrolovaný problém inspektorátem práce. Na stránkách MPSV lze najít tabulky k upřesnění 

zaručených mezd. 

 

Minimální mzda pro rok 2016 je 9 900 Kč. Odvody za zaměstnance i zaměstnavatel 

34 %. 

 

Po uzavření pracovní smlouvy je povinnost nahlásit zaměstnance k patřičným 

úřadům: Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna – dle zaměstnance. Pokud 

je to první zaměstnanec je třeba přihlásit organizaci jako plátce daně zálohové, případně 

srážkové, u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jako zaměstnavatele. 

Zdravotní pojišťovna v tomto případě nevychází z trvalého pobytu zaměstnance, ale ze sídla 

zaměstnavatele. Dále je nutné nahlásit organizaci u pojišťovny např. Kooperativa k 

pojistnému za zaměstnance. Hradit povinné pojistné musíme i z dohod o provedení práce. 

 

Dohoda o provedení práce musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná. Může být 

uzavřená maximálně na 1 rok. Dále může být obnovena. Práce vykonávané na dohodu o 

provedení práce nesmí překročit 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Při překročení 

příjmu nad 10 000 Kč měsíčně podléhá mzda odvodům sociálního a zdravotního pojištění – 

výpočet jako u běžné mzdy. Daň z dohod o provedení práce – 15 %. Může být uplatněna sleva 

na dani. 

 

Dohoda o pracovní činnosti je omezena na maximum odpovídající polovině 

stanovené týdenní pracovní doby. Lze ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Tento pracovní 

vztah lze ukončit výpovědí bez udání důvodu a bez nároku na odstupné. Za zaměstnance se 

odvádí sociální a zdravotní pojištění. 
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Zaměstnání malého rozsahu – zaměstnání malého rozsahu je svým charakterem 

zaměstnáním doplňkovým, ze kterého zaměstnanci neplyne plnohodnotné zajištění, na které 

mají nárok zaměstnanci účastnící se nemocenského pojištění v plném rozsahu. To znamená, 

že ze zaměstnání malého rozsahu: 

 

• neplyne ochranná lhůta a 

• nevzniká nárok na ošetřovné ani nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství, jde-li o zaměstnankyni. 

 

U zaměstnání malého rozsahu došlo ke změně v tom smyslu, že dříve byl zaměstnanec 

při výkonu zaměstnání malého rozsahu nemocensky pojištěn jen v těch měsících, v nichž 

dosáhl příjmu alespoň 2 000 Kč. S účinností od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení této rozhodné 

částky na 2 500 Kč, což platí i v roce 2015 a 2016. Za zaměstnání malého rozsahu může být 

též považováno zaměstnání, které netrvalo a ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů. 

 

Ke mzdám se často vztahuje cestovné. Cestovné, stravné patří pouze k pracovním 

poměrům, či jiným vazbám smluvním (zaměstnání malého rozsahu, příkazní smlouva). Nelze 

vyplácet cestovné „členovi“spolku. Cestovné je stanoveno vyhláškou ministerstva financí pro 

každý rok. 

3. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST A JEJÍ SPECIFIKA 
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12. OPS – účetnictví a výkaznictví 
 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v přechodných ustanoveních § 3050 

prodlužuje fungování stávajících obecně prospěšných společností podle původních předpisů, 

není však umožněno zakládání nových. OPS se mohou měnit na ústavy, nadace nebo nadační 

fondy, již v souladu s novými právními postupy. 

 

OPS, které nezmění právní formu, budou řídit svojí činnost podle zákona o č. 

248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedou 

však svoje dokumenty do souladu s obecnou úpravou občanského zákoníku a to v 

následujícím tříletém období. 

 

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem 

poskytování obecně prospěšných služeb. Z toho platí pravidlo, že její výsledek hospodaření 

nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců, ale MUSÍ být použit na 

poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. 

 

Společnost může mít kromě hlavní činnosti i doplňkovou nebo hospodářskou činnost 

za splnění platných právních podmínek. A za předpokladu, že doplňkovou činností bude 

dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude 

ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. NESMÍ se účastnit na 

podnikání jiných osob. 

 

Obecně prospěšná společnost odděleně sleduje náklady vynaložené k dosažení obecně 

prospěšného cíle, náklady na doplňkovou činnost, činnost hospodářskou, náklady na správu a 

náklady (i výnosy) nepatřící do žádné z uvedených skupin. Výsledky vykazuje za hlavní a 

doplňkovou činnost odděleně a souhrnně za účetní jednotku jako celek. 

 

Obecně prospěšná společnost vede účetnictví a sestavuje dle zákona o účetnictví, v 

rozsahu dle zvláštního zákona o obecně prospěšných společnostech výroční zprávu, kterou 

ukládá do sbírky listin nejpozději do 6 měsíců od ukončeného účetního období a do 30 dnů od 

schválení správní radou. Řádnou i mimořádnou závěrku musí mít ověřenou auditorem, za 

předpokladu, že: 

 

a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z 

rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v 

účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo 

 

b) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč. 

 

Účetní období je 12 po sobě jdoucích měsíců – shoduje se buď s kalendářním rokem, 

nebo je hospodářský rok (tento se kryje převážně s aktivním obdobím jednotky a musí 

schválit příslušný správce daně, případně i ministerstvo financí) 

 

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrné účetní 

osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky. OPS mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu. 

 



52 

 

Zjednodušený rozsah určuje § 13 ZU – účetní jednotky sestavují rozvrh členěný jen na 

účtové skupiny, mohou účtování v deníku spojit s účtováním v hlavní knize, nemusí účtovat o 

časovém rozlišení, opravných položkách, rezervách. Účtují o odpisech. 

 

Pokud OPS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje i účetní závěrku ve 

zjednodušeném rozsahu, což znamená, že Rozvaha i Výkaz zisku a ztráty zahrnují pouze 

položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. V účetní závěrce 

OPS se mohou vyskytnout položky, které jsou specifické: 

 

Aktiva: 

• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s oceněním od 7 tisíc do 60 tisíc a s použitelností 

delší 1 rok, pořízený do 31. 12. 2002 

 

• Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zahrnuje samostatné movité věci a soubory s 

oceněním v rozmezí 3 tisíc až 40 tisíc, s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořízení do 31. 

12–2002 

 

• Půjčky organizačním složkám – obsahuje půjčky s dobou splatností delší 1 rok, které OPS 

poskytla vlastním organizačním složkám, které jsou účetními jednotkami 

 

• Kurzové rozdíly aktivní, nerealizované kurzové ztráty, vztahující se k dlouhodobému 

finančnímu majetku a k pohledávkám, závazkům 

 

Pasiva: 

• Vlastní jmění – jedná se o hodnotu vlastních zdrojů OPS. Zákon neukládá zakladatelům 

povinnost majetkového vkladu. V tomto případě se v položce vykazují – dobrovolné 

majetkové vklady zakladatelů, dotace přijaté jako zdroj pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, hodnota bezúplatně nabytého neodpisovaného majetku určeného na 

činnost OPS, hodnota nově zjištěného dlouhodobého majetku (inventarizační přebytek – 

neevidováno v účetnictví), zdroje převedené z fondů. 

 

• Fondy – položka zahrnuje vlastní účelově určené zdroje vytvořené – ze zisku po zdanění z 

minulých období, bezúplatně přijaté převodem aktiv jiných osob, část výtěžku veřejných 

sbírek určených na předem stanovený účel, hodnota bezúplatně nabytých zásob, zdroje 

převedené do fondu na základě ustanovení § 17 ZOPS. 

 

• Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu. 

 

• Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků – obsahují závazky z 

titulu nevyčerpaných nebo neoprávněně použitých dotací. 

 

• Kurzové rozdíly pasivní – jsou nerealizované kurzové zisky, vztahující se k dlouhodobému 

finančnímu majetku a k pohledávkám a závazkům. 

 

Specifické položky výkazu zisku a ztráty: 

 

Náklady: 

• Dary – zůstatková cena darovaného odpisovaného majetku, pořizovací cenu darovaných 

zásob a finanční dary poskytnuté z vlastních zdrojů OPS. 
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• Tvorba rezerv 

 

• Tvorba opravných položek – obsahují náklady na tvorbu rezerv či opravných položek 

tvořených podle ZoR, které souvisejí s tou činností OPS, která podléhá dani z příjmů. 

 

• Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami, jsou to finanční příspěvky 

poskytnuté v souvislosti s hlavní činností vlastním organizačním složkám, které jsou účetními 

jednotkami 

 

• Poskytnuté členské příspěvky – které PS zaplatila právnickým osobám z titulu svého 

nepovinného členství v těchto osobách 

 

Výnosy: 

 

• Kurzové zisky – realizované kurzové zisky na účtech pohledávek a závazků a uzávěrkové 

kurzové zisky na finančních účtech 

 

• Zúčtování fondů – zahrnuje výnosy, které byly zúčtovány při použití fondů s účelovým 

určením, a to do výše odpovídajících nákladů 

 

• Zúčtování rezerv 

 

• Zúčtování opravných položek – obsahují výnosy z rozpuštění nebo zrušení rezerv či 

opravných položek tvořených podle ZoR, které souvisejí s tou činností OPS, která podléhá 

dani z příjmů 

 

• Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami – jsou finanční příspěvky na 

provoz přijaté v souvislosti s hlavní činností od vlastních organizačních složek, které jsou 

účetními jednotkami. 

 

• Přijaté příspěvky – dary – jde o dary přijaté na provozní činnost OPS, položka zahrnuje i tu 

část výtěžku veřejné sbírky, která společnosti uhradí výdaje spojené s uspořádáním příslušné 

veřejné sbírky. 

 

Příloha účetní závěrky – obsahem přílohy jsou vysvětlující a doplňující informace k 

účetním výkazům. Uspořádání přílohy a obsahové vymezení je obsahem § 29 a 30 vyhlášky č. 

504/2002 Sb. 

 

Směrná účetní osnova – je závazným předpisem dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Je 

obsahem přílohy k této vyhlášce a je uspořádaná tak, že je závazně stanovena náplň 

jednotlivých účtových tříd a účtových skupin. Každá účetní jednotka má podle ZU povinnost 

sestavit účtový rozvrh, jako seznam účtů, který vychází z této směrné účtové osnovy. Ve 

svém účtovém rozvrhu uvede ty účty, které bude používat. Pokud OPS vede účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu, může uvést pouze účtové skupiny. Pokud OPS vede účetnictví v 

plném rozsahu, může zavést i analytické členění účtů. 

 

 Majetek podle jednotlivých druhů 

 Pohledávky podle jednotlivých dlužníků 

 Závazky podle jednotlivých věřitelů 

 Náklady a výnosy podle jednotlivých činností 
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 Náklady a výnosy podle vnitroorganizačního řízení atd… 

 

Účtový rozvrh je součástí vnitroorganizačních směrnic každé účetní jednotky. 

 

Účetní knihy 

 

Peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným 

peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou. V 

knihách analytických účtů se užije vyjádření v peněžních jednotkách; nelze použít jen 

měrných jednotek a vyjádření množství. 
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13. Nejčastější chyby a pokuty 
 24. SANKCE ZA NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ: 

 Pokuta za opožděné tvrzení daně – minimálně 500 Kč 

 Nepodané kontrolní hlášení – 1000 Kč (až do výše 50 000 Kč) od 2016 

 Pokuta za podání DP neuznanou formou – 2000 Kč Od 1. 1. 2015 

 Nevedení jednoduchého účetnictví – 100 000 Kč 

 Nevedení podvojného účetnictví – 3 % aktiv nebo 6 % aktiv 

 Neuchování účetních záznamů – 50 000 Kč 

. 25. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ÚČETNICTVÍ 

Nejčastěji se chybou je nerozlišování hlavní a vedlejší činnosti neziskové 

organizace. 

 

Již v účetnictví je třeba podchytit a rozlišit příjmy a výdaje těchto činností, nejlépe 

analytickým členěním účtů, nebo formou středisek – středisko hlavní, středisko vedlejší 

činnosti. 

 

Ocenění majetku, zejména při pořízení dlouhodobého majetku nákupem je důležité 

správné ocenění pořizovaného majetku v účetnictví. Obdobně to lze tvrdit také v případě 

bezúplatně nabytého majetku např. formou darování. Dochází k chybám typu: 

 

Organizace nesprávně zahrne do ocenění pořizovaného majetku například: 

 

• poplatky bance za konverzi cizí měny a kursové ztráty z přepočtu cizí měny (jedná se o 

náklady související s hospodařením s finančním majetkem), v případech pořízení majetku od 

dodavatele ze zahraničí, faktura dodavatele zní a je hrazena v cizí měně, 

• úroky z prodlení za pozdní úhradu faktury dodavatele pořizovaného 

majetku, 

• náklady na opravy majetku například v případech, kdy u v minulosti pořízeného majetku se 

provádí jeho technické zhodnocení a současně oprava technicky zhodnocovaného majetku 

 

Naopak opomene zahrnout do ocenění pořizovaného majetku například: 

 

• výdaje na pořízení projektové dokumentace stavby, 

• správní poplatky a jiné poplatky související s pořízením dlouhodobého majetku (např. 

licenční poplatky, poplatky za homologaci telekomunikačních zařízení, poplatky za stavební 

řízení, poplatky za zábor veřejného prostranství při uskladnění stavebních materiálů aj., 

• výdaje na dopravu do místa používání majetku 

 

Odpisy při dotacích na pořízení (nebo zhodnocení) dlouhodobého majetku: 

 

• jednotka nezohlední část odpisů z majetku pořízeného dotací z vlastního jmění do výnosů 

 

Neprovádí se inventarizace minimálně 1× ročně.  Jednotka nesestavuje interní 

předpisy. Jedním z velmi důležitých předpisů je Podpisový vzor. Tento často opomíjený, 

neaktualizovaný a nenápadný předpis může sehrát velkou roli. 

 

Legislativa: 

Vedení účetnictví neziskových organizací se řídí následujícími zákony a právními předpisy: 

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
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• vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro 

účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, 

• Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání č. 401 až 414 a Českými účetními standardy pro územně samosprávné celky, 

příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 701 až 704. 

. 26. EL 

 

EET platí pro všechny fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností. 

Bez ohledu na „velikost“ podnikatelské osoby se týká EET všech hotovostních plateb, 

platebních karet, šeků a také např. stravenek. 

 

EET zahajuje 1. 12. 2016 a bude se skládat ze 4 fází: 

1 fáze – od 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 

2 fáze – od 1. 3. 2017 maloobchod, velkoobchod 

3 fáze – od 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi – svobodná 

povolání, doprava, zemědělství 

4 fáze – od 1. 6. 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti 

 

U činnosti neziskových organizací je nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou 

nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelská činnost plní znaky soustavnosti a za účelem 

dosažení zisku. 

 

Z hlavní činnosti neziskové organizace se nebudou nikdy tržby evidovat. Bez ohledu 

na to, zda jsou příjmy z hlavní činnosti předmětem daně, nebo nejsou. 

 

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské 

činnosti. Je nutné vždy posuzovat, zda jde o drobnou podnikatelskou činnost! Není nikde 

přesně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. 

 

V rámci zajištění jednotné aplikace, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší 

podnikatelské činnosti u veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: 

 

Příjmy z drobné vedlejší činnosti nepřesáhnou 175 000 Kč, nebo budou tyto příjmy 

činit méně, než 5 % z celkových příjmů/výnosů za sledované období – předchozího roku. 

 

Nově registrovaný poplatník, který nemá příjmy k posouzení z předchozího roku, 

může provést kvalifikovaný odhad. 

 

Splnění podmínek pro vyloučení z EET musí být schopna organizace doložit na 

vyžádání správci daně. Je možné si vyžádat závazné posouzení od finančního úřadu, zda 

příjmy spadají pod evidované nebo neevidované tržby. Zpracování tohoto dokumentu je 

zpoplatněno 1000 Kč. Příspěvkových organizací se EET netýká. 
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Literatura: 

 

• Neziskové organizace – R. Merlíčková-Růžičková 

• Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích – K. Ronovská, V. Vitoul, J. Bilková a kol. 

• ÚZ - Účetnictví nevýdělečných organizací – Sagit 

• Průvodce DPH u neziskových organizací – D. Fitříková, L. Musilová 

• Účetníctví nestátních neziskových organizací – J. Stejskal 

• Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskové organizace – A. Pelikánová 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb.,  ve znění pozdějších 

novelizací 

• České účetní standardy pro neziskové organizace 
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