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Předmluva
Vážený čtenáři!
Neziskový sektor patří mezi významné části každé ekonomiky. Pohybuje se v něm velké množství
organizací, které svojí četností nejsou nevýznamným okruhem ekonomických subjektů. Jde o nevládní neziskové organizace, které jsou zakládány občany pro realizaci vlastních zájmů a potřeb.
Právní předpisy platné v České republice se však vztahují v plné míře i na tyto prospěšné subjekty,
které jsou spravovány a ekonomicky řízeny povětšinou členy těchto organizací (mnohdy dobrovolníky a v ekonomické oblasti laiky). Z toho může pramenit mnoho potíží, které mohou v extrémním důsledku poškodit obecně prospěšný zájem občanů.
Toto je jedním ze stěžejních důvodů pro vytvoření této publikace. Má totiž ambici usnadnit
práci všem, kteří se ve své prospěšné práci setkávají s hospodařením a musí se s ním důstojně
vypořádat. Je tedy určena nejen zaměstnancům neziskových organizací, ale také dobrovolníkům –
ekonomům, hospodářům a účetním, ale také dalším činovníkům přímo pracujícím s oddíly, správců majetku a také samozřejmě statutárním orgánům neziskových organizací. Publikaci však jistě
využijí i ti, kteří potřebují rychle a komplexně proniknout do vnitřních záležitostí ekonomiky neziskových organizací a to jak v oblasti teorie, tak praxe.
Publikace je zpracována tzv. encyklopedickou formou – znamená to, že v ní najdete ucelené výkladové bloky, které se váží k popisované problematice. Cílem každého bloku je podat dostatečně
širokou informaci (mnohdy se všemi souvislostmi) tak, aby si čtenář mohl vyhledat potřebnou
informaci snadno a bez zbytečného vyhledávání v různých dokumentech, předpisech a internetu.
Podstatnou součástí každé kapitoly jsou ukázky a příklady z praxe, podle kterých je možné se inspirovat a postupovat při řešení vlastního problému.
Celá kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První je věnována pojednání o neziskových organizacích, jejich důležitosti a prospěšnosti pro celou společnost. Nechybí ani diskuse nad pojmem
„nezisková organizace“ a jejími často používanými ekvivalenty. V této kapitole čtenář najde komplexní výčet neziskových organizací, který vyplývá z právních předpisů ČR. Zvláštní pozornost je
věnována základním a nejrozšířenějším právním formám neziskových organizací – občanským
sdružením, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům a církvím a náboženským společnostem. U těch jsou podrobně rozebrány oblasti vzniku – fungování – zániku. Informace vyplývají z aktuálně platných právních předpisů a zkušeností z fungování těchto právních
forem. V každé části je věnována pozornost podobným nebo stejným oblastem, aby si čtenář mohl
udělat vlastní srovnání a při úvaze, zda jakou organizaci založit, měl dostatek podkladů.
Druhá kapitola je věnována obecnému úvodu do ekonomiky, resp. hospodaření neziskové organizace. Čtenář najde definici pojmu hospodaření a všech jeho součástí. Velmi podrobně je rozpracována náplň práce ekonoma nebo hospodáře včetně všech praktických souvislostí. Zvláštní
pozornost je věnována obecnému pojetí odpovědnosti v neziskových organizacích. Důležitou součástí kapitoly je pojednání o právní subjektivitě a statutárních orgánech a jejich jednání. V této
části jsou uvedeny i obecné povinnosti neziskových organizací – právnických osob vyplývajících
z právních předpisů České republiky. Závěr této části je věnována obecnému pojednání o nejčastějších typech smluv, které nevýdělečné organizace používají. Nechybí zde ani obecné vzory pro
inspiraci a další alternativní použití.
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Třetí část patří mezi nejrozsáhlejší a je věnována jednotlivým součástem hospodaření a jejich
praktickým souvislostem. Obsahem je tedy rozbor dokladů a proplácení náhrad – cestovních a telekomunikačních, správa pokladní hotovosti, vč. devizových operací, používání běžného účtu.
Zvláštní pozornost je věnována související problematice jakou jsou zálohy, automobil ve vlastnictví
neziskové organizace. Zásadní částí je pojednání o majetku a to jak z pohledu účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví, tak v účetnictví podvojném. Součástí je také zpracovaná problematika inventarizace. Důležitou částí je pak problematika finančního řízení, rozpočtů a finančních
zdrojů, zpracování žádosti o finanční prostředky. V této souvislosti byly zařazeny i části o pronájmech vlastního majetku, správě vlastního majetku, kalkulaci nájemného. Zcela specifickou částí
je oddíl věnovaný výkaznictví a výroční zprávě, vč. ukázky. Nechybí ani pojednání o kontrole hospodaření neziskové organizace a to jak z pohledu externí, tak interní kontroly. Celá kapitola končí
zásadami archivace a uchováváním účetních záznamů v souladu s požadavky právních předpisů.
Čtvrtá část je věnována daňové problematice. Zde je čtenář seznamován se všemi druhy daní, se
kterými se nezisková organizace může setkat. U každé je uvedena stručná charakteristika a související informace pro potřeby neziskových organizací. Podrobná pozornost je věnována dani darovací, kde čtenář najde rozpracování celé problematiky, vč. ukázky darovacích smluv. Dále pak dani
z přidané hodnoty, která je v mnoha neziskových organizacích stále pomíjenou daní a konečně
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Nechybí ukázkové příklady, vzory vyplnění daňového přiznání a návody k jeho zpracování.
Poslední pátá část je zařazena pro ty neziskové organizace, které jsou zaměstnavateli. Celá problematika je zpracována od úplného začátku – tedy od situace, kdy nezisková organizace přijme
svého prvního zaměstnance. Z tohoto aktu vyplývá mnoho registračních povinností, které musí
nezisková organizace splnit. Pohlíží se na ní totiž jako na každého jiného zaměstnavatele. Dalšími
částmi kapitoly je zpracování mezd, odvodů, hlášení a splnění dalších povinností. Nechybí ani
vzory vyplnění aktuálních formulářů pro splnění všech povinností.
Závěrem bych rád zdůraznil, že mojí snahou bylo vytvořit přehledný text plný informací a poznatků, které mají v praxi pomáhat zjednodušit či ulehčit práci těm, kteří se zabývají ekonomikou
neziskové organizace. Mnohdy musel být výklad zjednodušen nebo zestručněn, což mohlo mít
vliv na přesnost a dokonalou správnost informací. Nebuďte tedy prosím lhostejní k odvolávkám na
aktuální právní předpisy, elektronické zdroje a další, kde je možné zjistit, zda podávaný výklad je
stále aktuální a je možné jej využít v praxi. Určitě je nezbytné přistupovat k textu jako základnímu
přehledu o dané problematice a k výčtu souvislostí. S těmito informacemi je třeba dále pracovat
a uzpůsobit si je potřebám vlastní neziskové organizace (a to jak v pojmech, tak v druzích činností,
pojmenování apod.).
Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se na vytvoření publikace podíleli a bez jejich pomoci
by nemohla vzniknout. Děkuji však také odborným recenzentům – doc. Ing. Liběně Tetřevové,
Ph.D. a Ing. Jaroslavu Kovárníkovi, Ph.D., odborné revizorce textu Marii Řehákové a v neposlední
řadě Bořku Slunéčkovi.
Jan Stejskal
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Úvod do neziskového sektoru
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
společenský 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 vytvořit 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
užitku1. 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 sektoru2.

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
financí3. 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 rysy4:
1 FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskový sektor v ČR : výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 203 s. ISBN 80-86432-04-1.
2
TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
3
TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
4
Blíže viz FRIČ, P.; GOULLI, R. a kol.: Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 11 – 12.
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▶▶ 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,
▶▶ 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.

Funkce soukromého neziskového sektoru
Soukromý neziskový sektor několik základních funkcí, a to5:
▶▶ 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:
οο funkci servisní – výkon a poskytování specifických statků,
οο funkci participační – uspokojování potřeby, sdružovat se, aktivně se podílet na činnosti dané organizace a zapojovat se i do života společnosti,
▶▶ funkci politickou, která zahrnuje:
οο funkci ochranářskou – chrání jednotlivce i skupiny obyvatel před porušováním základních lidských práv,
οο funkci demokratizační – má mimořádný přínos 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 sektoru6.

Typologické znaky neziskových organizací
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 ne5
6

TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
FRIČ, P., GOULLI, R. a kol. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-04-1
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ziskové 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 této publikaci zabývat nebudeme vůbec. Nestátní neziskové organizace jsou charakterizovány
například těmito vlastnostmi:
a) jsou do určité míry institucionalizovány (nejsou to dočasná shromáždění osob, musí být
registrovány),
b) mají soukromou povahu (jejich vznik iniciují většinou fyzické osoby k tomu, aby mohly
vykonávat nějakou činnost, která je podle nich veřejně prospěšná),
c) nerozdělují zisk (a to ani mezi své členy),
d) jsou samosprávné a nezávislé (mají vlastní management a samy se rozhodují),
e) 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 znaky7:
▶▶ 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 uvádí zákon o daních z příjmů v § 18, odst.
8. Tento přehled obsahuje všechny právnické osoby, které jsou považovány za poplatníky, kteří
nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Jsou to:
a) zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou
zřízena za účelem výdělečné činnosti,
b) občanská sdružení, včetně svých organizačních jednotek (a včetně odborových organizací),
c) politické strany a politická hnutí,
d) registrované církve a náboženské společnosti (tzv. církevní právnické osoby),
e) nadace a nadační fondy,
f) obecně prospěšné organizace,
g) veřejné vysoké školy,
h) veřejné výzkumné organizace,
i) školské právnické osoby,
j) obce, kraje a jejich organizační složky a příspěvkové organizace,
7
REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 1. vyd. Praha: Ekopress,
2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6.
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k) organizační složky státu,
l) státní fondy a
m) subjekty, o kterých to stanoví zákon.
Další, pro tuto publikaci zásadní, výčet neziskových organizací uvádí vyhláška č. 504/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Ve svém §2 uvádí
následující výčet organizací:
a) politické strany a politická hnutí8,
b) občanská sdružení a jejich organizační jednotky9,
c) církve a náboženské společnosti10,
d) obecně prospěšné společnosti11,
e) zájmová sdružení právnických osob12,
f) organizace s mezinárodním prvkem13,
g) nadace a nadační fondy14,
h) společenství vlastníků jednotek15,
i) veřejné vysoké školy16,
j) 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 a mohou tedy postupovat podle této publikace.
Organizace zde neuvedené musí vyhledat svůj vlastní právní předpis.

8
Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění.
9
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
10
Podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností v platném znění.
11 Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.
12 Podle § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
13 Podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizace s mezinárodním prvkem v platném znění.
14 Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění.
15 Podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům v platném znění.
16 Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
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Charakteristika vybraných neziskových organizací
V této kapitole budou charakterizovány dvě nejvýznamnější právní formy neziskových organizací.
Ostatní budou naznačeny pouze stručným výčtem.

Občanské sdružení
Je nejčastější právní formou nestátní neziskové organizace v České republice. Jsou samostatnými
právnickými osobami, suverénními a nezávislými na státních orgánech. Ty do jejich činností mohou zasahovat jen ve výjimečných případech a samozřejmě v souladu s platnou právní úpravou.
Vznikají za účelem realizace společných zájmů jeho členů, které sdružuje. Členy mohou být jak
fyzické, tak i právnické osoby.
Vznik
Občanská sdružení vznikají podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění,
podle nějž mají občané právo svobodně se sdružovat bez povolení státního orgánu. Sdružení tedy
nevzniká na základě povolení, nýbrž po registraci u Ministerstva vnitra ČR.
Podle tohoto zákona nevznikají politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti. Nejsou dovolena mj. sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná
práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské
vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat
násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony; dále ta, která sledují dosahování svých cílů způsoby,
které jsou v rozporu s ústavou a zákony.
Návrh na registraci podávají nejméně tři fyzické osoby, z nichž alespoň jeden musí být starší 18
let. Ty osoby, které navrhují registraci, jsou přípravným výborem. Návrh podepíší (podpisy nemusí
být ověřené) členové přípravného výboru a uvedou
a) svoje jména a příjmení, data narození a bydliště.
b) kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem.

K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:
a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým
jménem,
f) zásady hospodaření.
Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení řízení
registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž
vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. Vznik sdružení, jeho název, adresu sídla a jejich
změny oznámí ministerstvo do 7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení a oznámí novému sdružení jeho identifikační číslo (IČO).
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Podrobněji k obsahu stanov
Název sdružení musí být odlišný od názvů právnických osob, které již existují na území České
republiky. Dále musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o. s.“.
Sídlo sdružení není zákonem o sdružování občanů blíže upraveno. Předpokládá se tedy, že každé
sdružení bude mít adresu, kde bude sídlit tak, aby byl zajištěn kontakt se sdružením. K sídlu musí
mít sdružení tzv. užívací titul – tedy vlastnictví k nemovitosti nebo nájemní smlouvu. Pokud má
být sídlo sdružení v bytě fyzické osoby, je nutné posoudit, zda je to slučitelné s účelem sdružení
a odpovídá to charakteru jeho činnosti.
Cíl činnosti sdružení neboli vymezení hlavní činnosti, resp. poslání. Toto není jakkoliv vymezeno či upraveno a závisí na přípravném výboru, jak nekoncipuje cíl, resp. obsah hlavní činnosti. Ze
zkušenosti je možné doporučit, aby poslání bylo koncipováno spíše obecněji s případným upřesňujícím výčtem aktivit (nikoliv taxativním).
Orgány sdružení jsou nezbytnou součástí sdružení. Jejich úprava je na svobodné vůli přípravného
výboru. V praxi dochází k pestrým formám v organizačních strukturách, ale ze zkušenosti je vhodné
doporučit střídmost a jednoduchost. Často je řízení dvoustupňové – nejvyšším orgánem je valná
hromada členů – členská schůze – sněm – sjezd. Ve stanovách musí být uvedeny kompetence tohoto
nejvyššího orgánu, způsob usnášení a také informace, z kterých členů se sestává. Dalším bývá nějaká
forma výkonného orgánu – rada – výbor. Tyto orgány řídí sdružení mezi zasedáními nejvyššího orgánu. Opět stanovy musí obsahovat informaci o kompetencích, složení a způsobu volby.
Součástí musí být informace o způsobu ustavování funkcionářů, kteří jsou oprávněni za sdružení jednat jménem sdružení (statutární orgán). Bývá jimi předsedové výkonných orgánů – výborů
a rad. Někdy též bývají přebírána názvosloví jiných právních forem. Tak se tedy setkáváme s jednateli občanských sdružení.
Mezi orgány, které bývají ustavovány, jsou i tzv. revizní komise nebo revizoři účtů, kontrolní komise či dozorčí rady. Jsou to dobrovolně ustavované orgány určené ke kontrole hospodaření. Fungují podle pravidel, která sdružení stanoví.
Ustanovení o organizačních jednotkách je informace, zda sdružení může vytvářet své organizační
jednotky. Pokud o jejich vzniku sdružení rozhodne, stávají se samostatnými právnickými osobami,
ale s tím, že jsou závislé určitým způsobem na svém zřizovateli. Stanovy pak musí jasně určovat
způsob vzniku a určovat pravidla pro jejich fungování.
Ve stanovách se běžně uvádějí informace i o tom, že sdružení může být vnitřně členěno na jednotky, které však právní subjektivitu mít nebudou. Jsou jimi např. oddíly, smečky, kluby aj.
Zásady hospodaření jsou stručnou informací, která osvětlí, kde bude sdružení získávat prostředky pro svoji činnost a na jaké účely budou prostředky vynakládány. Mohou být uvedeny i opatření
k vedení účetnictví, případně definována oprávnění funkcionářů ve smyslu nakládání s prostředky
sdružení apod.
Fungování
Činnost sdružení je řízena podle pravidel, která si sdružení samo ustanoví. Ve stanovách může
být upraven systém vnitřních předpisů, které budou vydávány. Bývají jimi například předpis upra14 / Hospodaření A–Z

vující hospodaření, volební řád, jednací řád orgánů nebo organizační řád, pokud má sdružení
složitější strukturu.
Pro výkon činností je nezbytné, aby bylo rozhodováno a sdružení vystupovalo navenek. I tato
problematika by měla být upravena ve stanovách nebo jiném řádně vydaném vnitřním předpise.
Právní úkony sdružení jsou ve všech věcech oprávněny vykonávat pouze ti, kteří jsou k tomu
oprávněni stanovami (jsou to statutární orgány sdružení). Právní úkony statutárních orgánů jsou
právními úkony přímo samotného sdružení (nejde tedy o zastupování). Ve smlouvách či jiných
písemnostech by tedy mělo být uváděno „Občanské sdružení ABC jednající předsedou výboru
Janem Novákem). V tomto smyslu je dobré vyhýbat se slovům „zastoupené předsedou…“.
Je běžné, že právní úkony jménem sdružení mohou vykonávat i další osoby, které jsou k tomu
zmocněny jinak (například vnitřními předpisy, písemnými pokyny). Jde většinou o zaměstnance
sdružení. I v případě chybějících písemných oprávnění mohou někteří jednat jménem sdružení
a to pokud je to vzhledem k jejich zařazení ve sdružení obvyklé. Poslední možností je jednání na
základě plné moci vydané statutárními orgány.
Při jednání jménem sdružení je nutné pamatovat na odpovědnost, která jde ruku v ruce s oprávněním jednat jménem sdružení.
Běžné rozhodování uvnitř sdružení je prováděno podle pravidel či zvyklostí orgány sdružení.
O jejich rozhodnutích či usneseních se pořizuje zápis, který by měl být dostupný a vzhledem k jeho
významu v hospodářské agendě sdružení by měl být v písemné podobě s podpisy zapisovatele
a ověřovatele uschován. Toto lze nahradit plnohodnotně i elektronickým způsobem.
Zánik
Právnické osoby, které vznikají zápisem do nějakého rejstříku, zanikají většinou výmazem. Před
jejich zánikem by však měl proběhnout proces zrušování. Tedy:
▶▶ nejprve kompetentní orgán rozhodne o zrušení (může také být zrušena, pokud uplyne
doba, na kterou bylo sdružení založeno) a
▶▶ poté, většinou po provedení likvidace, zaniká výmazem z příslušného rejstříku.
Zánik sdružení je možný provést i tak, že rušené sdružení splyne s jiným sdružením (tedy dojde
k rušení s právním nástupcem).
Pro provedení likvidace je nezbytné stanovit likvidátora, kterého jmenuje do funkce statutární orgán sdružení (pokud to vnitřními předpisy není upraveno jinak). Může jím být pouze
fyzická osoba. Sdružení v procesu likvidace musí ke svému názvu povinně přidávat poznámku
„v likvidaci“.
Likvidátor provede všechny právní úkony ke zjištění majetku a závazků sdružení. Sestaví tzv.
likvidační rozvahu a soupis jmění. Tyto informace posílá každému členovi sdružení, který o to požádá. Pokud vše probíhá bez potíží, tak likvidátor sestaví zprávu o průběhu likvidace s návrhem na
rozdělení čistého majetkového zůstatku (likvidačního zůstatku) a to mezi členy sdružení a předloží
ji ke schválení.
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Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z prodeje majetku
k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek. Do 30 dnů po
skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení Ministerstvu vnitra ČR.

Obecně prospěšné společnosti
Patří mezi často využívanou právní formu neziskových organizací a to i přesto, že byla zavedena až
v roce 1996. Tato právní forma je (zjednodušeně řečeno) kombinací občanského sdružení a běžných komerčních forem. Tato kombinace je patrná již v procesu vzniku (registrace u specializované soudu), také díky systému orgánů řídících i kontrolních a způsobu fungování.
Obecně je možné konstatovat, že obecně prospěšné společnosti mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. Cílem jejich fungování je poskytovat obecně prospěšné služby. Jedná
se o služby, které mají být prospěšné společnosti a směřují k tzv. celospolečenskému blahobytu a to
jak v oblasti kultury, sportu, umění, tak často v oblasti sociální péče, humanity, ochrany zdraví,
zvířat a životního prostředí.
Obecně prospěšné služby musí být realizovány u obecně prospěšných společností vždy a neznamená to, že musí mít neziskovou formu. Je běžné, že tyto společnosti za předem stanovených
podmínek mohou vybírat tzv. uživatelské poplatky. Je však třeba upozornit, že tato pravidla musí
být jednoznačně stanovena, vyhlášena a zveřejněna. Navíc musí být ukotveny v zakladatelské listině, resp. smlouvě.
Vznik
Obecně prospěšné společnosti vznikají na základě zákona o obecně prospěšných společnostech
č. 248/1995 Sb. v platném znění. Tento zákon upravuje vznik jako tzv. dvoufázový. Nejprve je nutné
vytvořit zakládací smlouvu nebo listinu a poté musí být podán návrh na zápis obecně prospěšné
společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností u příslušného krajského soudu. Společnost vzniká až dnem zápisu do příslušného rejstříku (oproti např. občanskému sdružení) – tedy
v den, který je uveden ve výroku usnesení soudu o obsahu zápisu.
Obecně prospěšnou společnost mohou založit jak fyzické, tak právnické osoby. Ve zvláštních
případech může být zakladatelem i stát a nebo jeho složky.
Již bylo zmíněno, že zásadní v procesu vzniku obecně prospěšné společnosti je vytvoření zakladatelské listiny nebo smlouvy. Smlouva se používá tehdy, když je více zakladatelů, pokud je

jediný, jedná se o listinu. Ta musí být vyhotovena formou notářského zápisu. Podpisy na smlouvě
musí být ověřené.
Zakladatelská listina nebo smlouva má zákonem dané náležitosti. Jsou jimi:
▶▶ název, sídlo, IČO zakladatele (pokud jde o právnickou osobou) nebo jméno, bydliště a datum narození nebo rodné číslo (pokud jde o fyzickou osobu);
▶▶ název a sídlo společnosti;
▶▶ druh obecně prospěšných služeb, které bude o.p.s. poskytovat a podmínky pro jejich poskytování;
▶▶ dobu, na kterou se o.p.s zakládá (není-li uvedena, má se za to, že je zakládána na dobu
neurčitou);
▶▶ jméno, rodné číslo a bydliště členů správní rady;
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▶▶ jméno, rodné číslo a bydliště členů dozorčí rady (pokud je zřizována);
▶▶ hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů (pokud jsou vkládány).
U nefinančních vkladů je nutné znalecké ocenění;
▶▶ způsob zveřejnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření o.p.s.
Pokud některá z povinných náležitostí chybí, je zakladatelský dokument neplatný, není obecně
prospěšná společnost založena.
V zakladatelských dokumentech je možné uvést i další informace, které jsou však dobrovolné
a jejich nepřítomnost nemá vliv na proces založení o. p. s. Jsou jimi například ustanovení o počtu
členů správní a dozorčí rady a pravidla pro jejich návrh, volbu apod.; ustanovení o likvidaci o. p. s.
(tedy té o. p. s., na kterou má být převeden likvidační zůstatek v případě likvidace dané o. p. s. a další.
Podrobněji k obsahu zakladatelského dokumentu
Název musí vždy povinně obsahovat označení obecně prospěšná společnost nebo její zkratku
o. p. s. Název nesmí být zaměnitelný s jinými názvy, nesmí obsahovat určitá slova (např. banka,
pojišťovna) nebo působit jakkoliv klamavě. Sídlo není v zákoně konkrétněji rozvedeno. Má se tedy
za to, že platí stejná ustanovení jako např. u občanských sdružení (viz výše).
Obecně prospěšné služby nejsou nijak blíže zákony ČR upraveny. Pokusy o legislativní úpravu
byly, jsou a pravděpodobně budou, proto je nutné aktualizovat poznání v této oblasti podle aktuální situace. Již bylo uvedeno, že obecně prospěšné služby musí směřovat k rozšíření blaha celé
společnosti. Jednotlivé oblasti působení služeb není přesně dány. V zakladatelském dokumentu je
však třeba jasně vymezit, které služby budou poskytovány a ustanovení o tom, zda bezplatně nebo
s uživatelským poplatkem. Podstatné však je, že o. p. s. musí dodržet rozsah poskytovaných služeb
a nediskriminovat nikoho, kdo o ně projeví zájem. Tedy u o. p. s. chybí princip reciprocity s vlastní
členskou základnou.
Majetkovými vklady mohou být finance nebo jakékoliv nepeněžní hodnoty. Nepeněžní vklady
musí být oceněny příslušným znalcem.
Způsob zveřejnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření musí být přesně stanoveno také. Existuje zde bezpočet možností, jak mohou o. p. s. svou zprávu zveřejnit – např. v periodiku, na webové
stránce, na nástěnce v sídle společnosti apod.
Do rejstříku je nutné vložit tyto dokumenty:
▶▶ zakládací listina nebo smlouva,
▶▶ statut,
▶▶ čestná prohlášení členů správní rady, dozorčí rady,
▶▶ výpisy z trestního rejstříků členů správní rady, dozorčí rady,
▶▶ ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem společnosti,
▶▶ doklad o splnění podmínek pro výkon činnosti,
▶▶ doklad o oprávnění k umístění sídla,
▶▶ prohlášení správce vkladu zakladatelů, je-li vklad vkládán.
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Fungování
Orgány
Pro fungování každé organizace jsou nezbytné její orgány. Těmi jsou:
▶▶ správní rada,
▶▶ dozorčí rada (pokud je zřízena),
▶▶ ředitel (pokud jeho funkce je zřízena).
Správní rada musí být zřízena u každé obecně prospěšné společnosti ze zákona. Je statutárním
orgánem, zasedá nejméně dvakrát ročně, má nejméně tři a nejvýše 15 členů; jejich počet musí být
vždy dělitelný třemi. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou
společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Členství ve správní radě obecně
prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
Členům těchto orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Obecně prospěšná společnost
může členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním
předpisem.
Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než
dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba
opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Členové správní rady volí ze svého středu
předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací listině nestanovil jinak. Nestanoví-li se v zakládací listině jinak, po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny
členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí
po dvou letech.
Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.
Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty
jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce příslušné podle sídla
obecně prospěšné společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.
Do působnosti správní rady náleží:
▶▶ vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se
podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí
být v souladu s údaji v zakládací listině,
▶▶ schvalování změn zakládací listiny,
▶▶ rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost,
které nabídne likvidační zůstatek,
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▶▶ dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena,
▶▶ schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na
vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti,
▶▶ schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
▶▶ rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad
rámec vymezený v zakládací listině,
▶▶ udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti
nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
▶▶ jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, pokud podle zakládací listiny je funkce ředitele zřízena,
▶▶ rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Zřizuje ji povinně obecně
prospěšná společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která užívá
nemovitý majetek státu nebo obce, a obecně prospěšná společnost, která podle zvláštních předpisů
účtuje v soustavě podvojného účetnictví; zřízení dozorčí rady může stanovit i zakládací listina.
Dozorčí rada je nejméně tříčlenná a nejvýše sedmičlenná. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení
o správní radě.
V kompetenci dozorčí rady je
a) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlížet na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
Dále je dozorčí rada je oprávněna např. podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je povinna
upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
Ředitel je nepovinnou funkcí. O jejím zřízení rozhoduje zakladatel v zakládacím dokumentu.
Pokud by funkce nebyla zařízena při založení společnosti, nemůže ji společnost dodatečně zřídit.
Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Většinou jde o zaměstnance. Nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání
správní rady s hlasem poradním. Řídí činnost obecně prospěšné společnosti, pokud tato činnost
není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě
i jiného orgánu obecně prospěšné společnosti. Z praxe se doporučuje, aby zakladatel velmi precizně vymezil kompetence a působnost ředitele, aby nedocházelo následně k vnitřním kompetenčním
sporům.
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Činnosti
Obecně prospěšná společnost může vedle hlavní činnosti, která je považována za obecně prospěšnou, vykonávat také činnost doplňkovou a nebo hospodářskou (tato činnost je podnikáním).
Problematické však je to, že o doplňkové činnosti nemusí být v zakládacích dokumentech ani
zmínka.
Za doplňkovou činnost je považován nájem vlastního majetku k získání finančních prostředků
pro podporu hlavní činnosti. Dále pak uzavírání smluv o reklamě (tzv. sponzoring). Hospodářskou činností je pak podnikatelská činnost, k jejímuž výkonu je nezbytné živnostenské nebo jiné
oprávnění podle živnostenského či jiného zákona (samozřejmě po předchozím souhlasu správní
rady). Pokud o. p. s. takové oprávnění získá, je povinna jej doložit do rejstříku o. p. s. Její nedoložení
však nemá vliv na platnost výkonu podnikání.
Obě činnosti může o. p. s. vykonávat pouze za podmínky, že těmito činnostmi bude dosaženo
účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb, k nimž byla o.p.s. založena.
V souvislosti s činnostmi o. p. s. je třeba připomenout, že celý hospodářský výsledek vždy společnost převádí do rezervního fondu, kterým v prvé řadě kryje ztrátu příštích období. Tedy dochází
zde k tzv. reinvestici do hlavní činnosti, která může být převážně ztrátová.
Právní úkony
Před vznikem obecně prospěšné společnosti jsou k jejímu zastupování oprávněni zakladatelé
(všichni společně). Z praktických důvodů bývá jeden ze společníků zmocněn ostatními.
Právní úkony obecně prospěšné společnosti činí statutární orgán – správní rada. Takové úkony
jsou považovány za úkony provedené samotnou o. p. s. Jednání jménem společnosti je pro správní radu neomezitelné (a to ani vnitřními předpisy). V praxi dochází k tomu, že právní úkony za
společnost provádí většinou ředitel nebo další pracovníci. Tato kompetence však musí vyplývat
z vnitřních předpisů (a nebo to musí být obvyklé vzhledem k jejich pracovnímu zařazení a náplni
práce).
Hospodaření
Obecně prospěšná společnost hospodaří vždy na základě schváleného rozpočtu. Ten schvaluje
správní rada.
Při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státního fondu. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být obecně prospěšné společnosti poskytnuta na stejnou činnost
nebo stejný projekt pouze z jednoho místa. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá obecně
prospěšná společnost příslušný orgán státní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou
nabízí. Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro poskytnutí
dotace, kontroluje a vyhodnocuje její využití.
Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy
spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnos-
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ti. Podle zákona o účetnictví vede účetnictví (podvojné) a to buď v plném nebo zjednodušeném
rozsahu.
Roční účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem obecně prospěšné společnosti, které
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 roce, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč,
b) nezřídily dozorčí radu, nebo
c) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.
V ostatním platí pro obecně prospěšné společnosti předpisy o účetnictví.
Pokud obecně prospěšná společnost poruší ustanovení § 2, 17 a 20 zákona o o. p. s. (zejména
nedodrží podstatné znaky o. p. s., druhy činností, nezpracuje nebo nezveřejní výroční zprávu), pozbývá pro rok, v němž k porušení došlo, daňová zvýhodnění stanovená tímto zákonem, zákonem
o daních z příjmů a zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, pro
následující zdaňovací období po roce, v němž k porušení došlo, daňová zvýhodnění stanovená
zákonem o dani z nemovitostí.
Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného
období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. Ve statutu lze upravit hodnocené období na
školní rok u obecně prospěšné společnosti, jejíž obecně prospěšnou činností je činnost v oblasti
výchovy a vzdělání. Výroční zprávy musí být veřejně přístupné.
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje:
a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení
obecně prospěšné společnosti,
b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována,
d) přehled o peněžních příjmech a výdajích,
e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti,
g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti,
h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně
prospěšné společnosti,
i) změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
j) další údaje stanovené správní radou.
Výroční zprávu schvaluje správní rada a přezkoumává dozorčí rada.
Zánik
I u obecně prospěšných společností platí, že proces zániku je tzv. dvoufázový – dochází ke zrušení a k následnému zániku. Společnost také může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace.
Obecně pospěšná společnost se zrušuje:
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
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b)
c)
d)
e)

dosažením účelu, pro který byla založena,
dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem,
kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
f) prohlášením konkursu na její majetek.
Likvidace nemusí být provedena, pokud se společnost slučuje nebo splývá s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozděluje na jiné obecně prospěšné společnosti. V jiných případech se
zrušuje s likvidací.
O. p. s. může být zrušena i soudem. Ten na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která
osvědčí právní zájem, rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti a o její likvidaci, jestliže
a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti,
b) nebyly jmenovány orgány obecně prospěšné společnosti a dosavadním orgánům skončilo
funkční období před více než rokem,
c) obecně prospěšná společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací
listině po dobu delší než šest měsíců,
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně
prospěšná společnost založena,
e) obecně prospěšná společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu
s tímto zákonem,
f) obecně prospěšná společnost porušuje ustanovení zákona o o. p. s.
Obecně prospěšnou společnost může zrušit svým rozhodnutím i správní rada. Ta však musí svůj
záměr zrušit společnost písemně zakladateli nejméně dva měsíce před dnem zrušení. Zakladatel
má právo tuto rozhodnutí zrušit a proces zrušování společnosti zastavit. Musí však zajistit její fungování alespoň v takovém rozsahu, jako před rozhodnutím správní rady o zrušení.
K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. Není-li likvidátor jmenován správní
radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti.
Likvidátor zahajuje likvidaci
a) ověřením, že zakladatelé obecně prospěšné společnosti byli včas o likvidaci informováni,
b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným, k přihlášení se o svá práva
a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce,
c) zveřejněním vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,
d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž obecně prospěšná společnost sídlí, a příslušnému
finančnímu úřadu.
Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků
obecně prospěšné společnosti. Majetek ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti tvoří součást
likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé
po prohlášení konkursu.
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Nejde-li o případ podle § 4 odst. 4 zákona o o. p. s., likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu obci, ve které sídlí obecně prospěšná společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek
převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně
úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor
zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije
likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně
prospěšné společnosti z rejstříku.

Nadace a nadační fondy
Patří mezi specifické nestátní neziskové organizace, které však v soudobé společnosti zastávají velmi významnou úlohu. Netypické jsou tím, že se jedná o tzv. účelová sdružení majetku, která jsou
zakládána k plnění celospolečensky prospěšných úkolů a cílů. Nejčastěji jsou to humanitární, sociální, environmentální, kulturní, vědecké, tělovýchovné a jiné aktivity.
Podstatným prvkem každé nadace je její majetek, který tvoří nadační jmění a ostatní majetek
nadace. Ta používá k účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek
nadace. Jměním je peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů a nadačních darů
zapsaných v nadačním rejstříku. Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen,
všechen svůj majetek.
Nadace a nadační fondy tedy shromažďují finanční a nefinanční dary a přerozdělují je fyzickým
nebo právnickým osobám podle svého poslání (hlavní činnosti) a to na výkon obecně prospěšné
činnosti. Nadací nebo fondem poskytnuté prostředky jsou účelově vázány.
Jejich existenci a fungování upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
v platném znění. Nadace a nadační fondy jsou právnickou osobou. Součástí názvu nadace musí být
označení „nadace“; součástí názvu nadačního fondu musí být označení „nadační fond“; jiné osoby
nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
Vznik
Nadace nebo nadační fond se zřizuje písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou, je-li zřizovatel pouze jeden. Tato právní forma může být založena také závětí. Na
smlouvě musí být úředně ověřené podpisy, zakládací listina, případně závěť musí být pořízena
v podobě notářského zápisu.
Zřizovací dokumenty (zřizovací smlouva, zřizovací listina) se označuje jako nadační listina. Ta
musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název a sídlo nadace nebo nadačního fondu,
b) název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele (zřizovatelů), popřípadě doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele, jde-li o právnickou osobu,
nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, popřípadě datum narození,
a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu,
c) vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje; konkrétní účel, pro který
se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem,
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d) výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do
nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu
a oceněn znalcem; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující
cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,
e) počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý
pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace nebo
nadačního fondu,
f) počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý
pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor,
g) stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu podle § 22 zákona
o nadacích nebo určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního
fondu,
h) určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku nadace
nebo nadačního fondu,
i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo nadačního fondu.
Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace
se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými
majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní
práva. Ostatní majetek nadace nebo majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžními
prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy
a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.
Do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu musí vydat řídící orgán nadace –
správní rada – statut nadace nebo nadačního fondu. Ten upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh
osob, kterým je lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují, jakož i další otázky,
které mají být podle tohoto zákona obsaženy v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního
fondu.
Nadace nebo fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. Ten vede soud určený k vedení obchodního rejstříku. Návrh na zápis nadace nebo nadačního fondu podává zřizovatel nebo
vykonavatel závěti. Návrh by měl být podán na příslušném formuláři, který vydává Ministerstvo
spravedlnosti.
Návrh na zápis do rejstříku se podává s těmito přílohami:
▶▶ nadační listina,
▶▶ doklad o složení vkladu zřizovatelů do nadačního jmění,
▶▶ smlouva o správě cenných papírů, jsou-li součástí nadačního jmění,
▶▶ výpis z rejstříku trestů členů správní a dozorčí rady (popř. revizora).
Fungování
Fungování nadace nebo nadačního fondu určují jejich orgány, kterými jsou:
▶▶ správní rada,
▶▶ dozorčí rada (je-li zřízena),
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▶▶ revizor (je-li ustanoven).
Správní rada spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech
záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu.
Do výlučné působnosti správní rady náleží
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d) rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, není-li vnitrostátní fúze sloučením vyloučena v nadační listině,
e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, nestanoví-li nadační
listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě
revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit
a odvolávat jejího předsedu,
f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora,
g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených zákonem
o nadacích a NF.
Správní rada musí mít nejméně tři členy. Počet členů správní rady musí být vždy dělitelný třemi,
nestanoví-li nadační listina jinak. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu
fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba
ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu
nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
Funkční období členů správní rady je tříleté, nestanoví-li nadační zákon nebo nadační listina
jinak. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné, nestanoví-li nadační listina jinak. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí
správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by
skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo, nestanoví-li nadační listina
jinak.
Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním, přestane-li
člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně nadační zákon, nadační listinu nebo statut nadace nebo nadačního fondu anebo i z jiných důvodů,
pokud jsou stanoveny v nadační listině, nebo také odstoupením.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Musí být zřízena vždy,
jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než 5 000 000 Kč. V ostatních případech může být dozorčí rada zřízena, pokud tak stanoví nadační listina anebo statut nadace nebo
nadačního fondu.
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ozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem,
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy,
nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
f)
g) Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
h) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace nebo nadačního fondu,
i) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace nebo nadačního
fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo nadačního fondu.
Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor. Jeho oprávnění a povinnosti jsou
obdobné povinnostem a oprávněním dozorčí rady tak, jak bylo popsáno výše.
V praxi je běžné, že nadaci řídí ředitel. Ten jedná samostatně v souladu s oprávněním, které je
této funkci přiznáno a nebo v rámci generální plné moci, kterou mu udělila správní rada.
Zánik
Nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace nebo nadačního
fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jejich majetek vnitrostátní
fúzí sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo je konkurs zrušen proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu je
zcela nepostačující, nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu
žádný majetek.
Nadace nebo nadační fond se zrušují
a) dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu,
b) rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto
rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
c) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadace
nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní
zájem, nadaci zruší, jestliže
a) nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nadace nemá jiný majetek a nemůže tak plnit
účel, pro který byla zřízena,
b) došlo ke snížení nadačního jmění pod 500 000 Kč a nadace ve lhůtě stanovené v § 23 odst.
12 zákona o nadacích a NF nerozhodla o navýšení jmění z ostatního majetku ani o vnitrostátní fúzi sloučením s jinou nadací.
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c) trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který
byl zřízen.
d) nadace nebo nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje
tento zákon, nadační listinu nebo statut,
e) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli zvoleni členové
orgánů nadace nebo nadačního fondu, popřípadě revizor namísto členů, jejichž členství,
popřípadě funkce zanikly před více než rokem, nebo
f) nadace nebo nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byly zřízeny,
zejména jestliže nadace neposkytuje v uvedené době nadační příspěvky, a nadace nebo
nadační fond ve lhůtě soudem stanovené nezjedná nápravu.
Pro likvidaci nadace nebo nadačního fondu je třeba stanovit likvidátora. Ve většině případů jej
jmenuje správní rada nadace nebo fondu. Postup likvidace stanoví likvidátor tak, aby byl zpeněžen
pouze majetek nutný pro splnění závazků nadace nebo nadačního fondu.
Nestanoví-li nadační listina, že likvidační zůstatek má být převeden na jinou nadaci nebo nadační fond určené alespoň účelem, nabídne likvidátor likvidační zůstatek nadaci nebo nadačnímu
fondu, které mají shodný nebo obdobný účel; není-li podle zjištění likvidátora takové nadace nebo
nadačního fondu nebo odmítne-li takto zjištěná nadace nebo nadační fond likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně rozšiřovaném deníku ostatním
nadacím, poté nadačním fondům; likvidátor přednostně převede likvidační zůstatek na nadaci,
popřípadě nadační fond, které jsou účelem likvidované nadaci nejbližší. Uvedený postup z tohoto
odstavce je nutné doplnit o souhlas orgánu státní správy, pokud nadace nebo fond obdržela účelově vázané finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci
programu finanční pomoci.
Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond, nabídne likvidátor likvidační
zůstatek obci, v níž má nadace nebo nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů od doručení nepřijme, přechází likvidační zůstatek po uplynutí této lhůty na stát. Likvidační zůstatek musí
nabyvatel použít pro plnění obecně prospěšných cílů.

Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby
Církví a náboženskou společností je dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány,
vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby,
vyučování a duchovní služby.
Církev a náboženská společnost jsou na roveň postavené instituce, záleží pouze na zakladateli,
zda založí církev nebo náboženskou společnost. Vždy se jedná o právnické osoby, které mají vlastní
strukturu, způsob řízení prostřednictvím příslušných orgánů a vnitřní předpisy.
Jsou zakládány na základě zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech ve
znění pozdějších předpisů.
Církve mohou za podmínek daných zákonem o církvích zakládat právnické osoby – tzv. evidované právnické osoby.
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Vznik
Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a
o vytváření k tomu určených institucí. Spravují také své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své
orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých
předpisů nezávisle na státních orgánech.
Pro vznik církve nebo náboženské společnosti je nutné učinit návrh na registraci a návrh na
přiznání oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv. Návrh
na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany České republiky nebo
cizinci s trvalým pobytem v České republice (tzv. přípravný výbor). Členové přípravného výboru
návrh podepíší a uvedou své osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je
zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně
ověřeny.
Návrh na registraci církve a náboženské společnosti se podává Ministerstvu kultury ČR a musí
obsahovat:
a) základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,
b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,
c) v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým
pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením
jejich osobních údajů as uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který
uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace,
a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi
a náboženské společnosti,
d) základní dokument.
Základní dokument církve a náboženské společnosti musí obsahovat:
a) název církve a náboženské společnosti, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která
již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,
b) poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,
c) sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky,
d) označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho
jednání a jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů, popřípadě
označení dalších orgánů církve a náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve a náboženské společnosti,
e) osobní údaje členů orgán církve, jsou-li členové statutárního orgánu v době podání návrhu
ustaveni,
f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů,
způsob jejich ustavování a odvolávání, délku funkčního období členů statutárních orgánů,
g) způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi a náboženské společnosti
používaných označení duchovních,
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h) způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve a náboženské
společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž
jsou uváděny údaje do základního dokumentu,
i) začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti
mimo území České republiky,
j) zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních
prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem,
k) způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a náboženské
společnosti,
l) práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.
Vzhledem k variabilitě organizace a řízení jednotlivých církví a církevních právnických osob je
třeba se seznámit s konkrétními pravidly pro fungování dané organizace.
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Obecný úvod do hospodaření
Úvod do hospodaření
Pojem hospodaření
Pojem hospodaření je tak frekventovaný, že v žádném výkladovém slovníku není možné najít
přesnou definici tohoto pojmu. Každému je však alespoň rámcově jasné, co máme na mysli, když
je toto slovo vysloveno.
Tato publikace je zaměřena zejména na hospodaření nestátních neziskových organizací a budeme jej vnímat takto:
hospodaření je soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz organizace, mezi
které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních předpisů i vnitřních
předpisů organizace.
Hospodaření je nástrojem (prostředkem) dosažení určitých cílů. Cíli nestátních neziskových
organizací, které jsou dosahovány prostřednictvím mj. i hospodaření, jsou:
a) zabezpečit svou hlavní činnost tak, aby bylo naplněno poslání organizace,
b) rozvíjet se a stále zlepšovat způsoby, kterým je možno poslání (hlavní činnost) naplňovat.
Cíl hospodaření
Způsob a styl hospodaření je ovlivňován desítkami různých faktorů (jak interních, tak externích). Mezi ty interní můžeme zahrnout:
▶▶ velikost organizace (měřeno počtem členů nebo počtem organizačních jednotek);
▶▶ objem majetku, který organizace spravuje;
▶▶ činnost, kterou organizace vyvíjí;
▶▶ lidé, kteří jednotku řídí a další.
Mezi faktory externí se zahrnují zejména:
▶▶ právní prostředí v ČR (kvalita právních předpisů);
▶▶ zvýhodňování činnosti ze strany administrativního aparátu prostřednictvím „laskavých“
právních norem;
▶▶ (ne)finanční podpora ze strany státu a územní samosprávy;
▶▶ donátorské prostředí v ČR;
▶▶ obecná podpora dané organizace ze strany občanů a další.
Cílem hospodaření je vlastně zajištění činnosti (případně její rozšíření, zkvalitnění) naší organizace. Do komplexu aktivit v rámci hospodaření (bezprostředně navazujících a překrývajících se)
patří příkladně:
▶▶ účetnictví,
▶▶ nakládání s majetkem (ať jde o peníze, budovy a pozemky nebo správcování základny
apod.),
▶▶ finanční řízení,
▶▶ vyhledávání finančních zdrojů,

▶▶ vytváření vnitřních pravidel pro hospodaření,
▶▶ koordinování pořádaných akcí a projektů pod hlavičkou organizace,
▶▶ vztahy ke správcům daní (podávání daňových přiznání).

Účetnictví
Správa
majetku

Finanční
řízení

hospodaření
Finanční
zdroje

Rozpočetnictví
Daně

Hospodář a jeho práce
Neziskové organizace mohou mít k zajišťování svého chodu zaměstnance. Ti jsou podle svého
pracovního zařazení odpovědni za určité oblasti. Ekonom či účetní budou zodpovědní za oblast
hospodaření.
Mnoho nevýdělečných organizací však funguje bez zaměstnanců. Veškerou práci zde vykonávají dobrovolníci. V každé takové organizaci pak však najdeme pracovníky či dobrovolníky, kteří se
starají o chod organizace a samozřejmě o její hospodaření. Jsou jimi většinou hospodáři.
Hospodařením se zabývá především:
▶▶ statutární orgán organizace,
▶▶ kolektivní řídící orgán (je-li zřízen),
▶▶ ostatní pověřené osoby,
▶▶ hospodář (nebo ekonom).
Statutární orgán je odpovědný za hospodaření celé organizace a proto se tato oblast stává jednou
z jeho hlavních činností. Někdy vnitřní předpisy organizace ustanovují kolektivní rozhodovací či
řídící orgán (radu, předsednictvo, výbor), který má kompetence např. schvalovat rozpočet, přijímat
rozhodnutí s dopady do hospodaření aj.
Další skupinou osob, kteří se (někdy nechtěně) zabývají hospodařením, jsou vedoucí projektů
a akcí, které jsou realizovány pod hlavičkou organizace. V praxi hospodaří se svěřenými prostředky v rámci rozpočtu projektu či akce.
Některé neziskové organizace se ještě vnitřně člení například na oddíly (uvažujeme ty bez právní subjektivity). Tyto jsou součástí organizace a nemohou tedy bez zvláštního zmocnění vykonávat
jakákoliv práva a povinnosti. Je však běžné, že základní hospodaření se svěřeným majetkem nebo
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jen penězi je buď automaticky nebo rozhodnutím orgánu organizace dovoleno vedoucím těchto
vnitřních součástí organizace.
V neposlední řadě se hospodařením zabývá právě hospodář. Práce hospodáře se dá charakterizovat prostřednictvím jednotlivých činností, které má zajišťovat nebo obvykle zajišťuje. Musíme
poznamenat, že níže uvedený výčet neznamená, že hospodář musí vše uvedené znát, nýbrž musí
vědět, kam se obrátit či jak danou oblast zajistit (a to například tak, že vyhledá vhodné členy a pověří je výkonem daného úkolu nebo najme profesionála apod.).
Činnosti týkající se hospodaření (resp. práce hospodáře) mohou rozděleny příkladně takto:
▶▶ Hospodaření jednotky (hospodář zajišťuje sestavování a vyhodnocování rozpočtu, řeší
daňová přiznání, spolu se statutárním orgánem se podílí na finančním řízení, navrhuje
vnitřní pravidla o hospodaření organizace atd.);
▶▶ Vedení účetnictví jednotky (hospodář vede účetnictví a účetní záznamy);
▶▶ Správa finančních prostředků (hospodář přijímá a vyplácí peníze, obstarává úhrady a platby běžným účtem, úhrady faktur, hlídá příchozí platby apod.);
▶▶ Dohled nad hospodařením akcí (hospodář pomáhá sestavovat a nebo přímo již kontroluje
rozpočty akcí a projektů, domlouvá s jejich vedoucími pravidla pro hospodaření, kontroluje prvotní správnost a úplnost celé hospodářské agendy jednotlivých akcí či projektů);
▶▶ Zpracování hlášení a vyúčtování dotací a příspěvků (hospodář má nezastupitelnou úlohu
při zpracování hlášení a následného vyúčtování dotací, grantů či jiných příspěvků. Právě hospodář zná podmínky čerpání prostředků a různá omezení, náležitosti vyúčtování
apod.);
▶▶ Vedení evidence majetku (hospodář zajišťuje vedení seznamů jednotlivých druhů majetku, zajišťuje podklady pro provedení roční inventarizace);
▶▶ Získávání dalších finančních prostředků (právě hospodář pomáhá sestavovat ekonomickou
stránku žádostí o finanční podporu, vyčísluje finanční potřeby pro budoucí období aj.).
Z výše uvedeného výčtu je patrná rozmanitost práce hospodářů nevýdělečných organizací. Na
tomto místě je však třeba znovu podotknout, že mnohé činnosti mohou být předány do správy
jiným osobám či zaměstnancům. Jedná se například o správu finančních prostředků pokladníkem,
vedení účetnictví účetním, vedení evidence majetku správcem majetku, získávání finančních prostředků fundraiserem. Zvýší se tím časový prostor hospodáře na kvalitnější a efektivnější výkon
jiných činností. Určitým negativem zde je fakt, že hospodář musí zvládnout vést ostatní činovníky1
zajišťující svěřené agendy.
Jiný pohled na hospodářské činnosti může být například prostřednictvím pozic. V následující
tabulce jsou uvedeny kompetence, které by měl mít člověk, který danou pozici zastává. Opět připomínáme, že některé z kompetencí je možné zajistit prostřednictvím externích odborníků.
Tabulka má pomoci hospodáři vyhledat vhodné dobrovolníky pro jednotlivé pozice.
1

Pojem „činovník“ bude nadále používán jako synonymum pro dospělého člena organizace (dobrovolníka).
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Požadované kompetence
bezpečná znalost účetnictví2 pro NNO
účetní
znalost specifik účetnictví nevýdělečných organizací
rozpočetnictví (typy rozpočtů i v praxi, jednotlivé rozpočtové položky, způsoby určení jejich
výše)
finanční zdroje (jednotlivé druhy, přehled o aktuálních informacích, pravidla projektových
plánovač
řízení, umí napsat projekt o peníze na město, zná pravidla pro stanovení členských příspěvků,
zná bezpečně typy dotací, dotační pravidla v obecné rovině
zná důležitost vyhodnocení rozpočtu a vypracování závěrečné zprávy
základní právní povědomí o platných předpisech v oblasti hospodaření
umí napsat smlouvy – kupní, o dílo, směnná, darovací, dohody o provedení práce a pracovní
právník
činnosti
zná základní pravidla pro nakládání s nemovitostmi
má přehled o vnitřních předpisech organizace, vč. hospodářských (a to i těch, které vydávají
znalec a tvůrce
nadřízené organizační jednotky – např. ústředí atd.)
vnitřních předpisů
umí napsat vlastní předpisy pro účetní jednotku (alespoň výčet a stručný obsah)
umí vytvořit základní pravidla pro pořádání akcí a projektů pod hlavičkou organizace
umí zkontrolovat rozpočet akce/projektu, umí utvořit návod k hospodaření pro vedoucí akcí/
dohled nad hospoda- projektů
řením akcí a projektů zná náležitosti pro hospodaření na akcích/projektů, umí je zkontrolovat po hospodářské
stránce
umí připravit podklad pro zaúčtování výsledků hospodaření akcí/projektů
zná rozdělení majetku, jeho jednotlivé kategorie a vymezení
zná pravidla pro konání inventarizací (vč. papírového zajištění inventur)
správce majetku
umí charakterizovat jednotlivé kroky inventarizace, vč. personálního zabezpečení
ví, že inventarizace nekončí podpisem zápisu inventarizační komisí
zná pravidla pro založení pokladny (např. oddílu)
pokladník
zná teorii dokladů, jejich náležitostí
umí vytvořit pokladní knihu tak, aby nepřidělávala další práci všem okolo 
má základní povědomí o daňové soustavě
umí charakterizovat všechny předmětné druhy daní a ví, jaký vztah k nim má jeho účetní
jednotka
„daňař“
zná problematiku daně z příjmů fyzických osob – zdanění dohod o práci
zná problematiku daňových aspektů činností nevýdělečných organizací
umí spočítat daňovou povinnost u daně z příjmů právnických osob
zná pravidla pro kontroly územními finančními orgány, resp. jinými vnějšími orgány
kontrolovaný
zná předpisy pro provádění revizí a kontrol vnitřními kontrolními orgány
umí vytvořit pravidla vnitřního kontrolního systému organizace
tabulka kompetencí hospodáře

2 Jednoduchého nebo podvojného a to v souladu s rozhodnutím statutárního orgánu nebo vrcholného orgánu organizace a při respektování podmínek daných zákonem o účetnictví.
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Hospodář by měl mít základní přehled o termínech v roce, které jsou důležitými mezníky v práci každého ekonoma či hospodáře. Stručný přehled je možné udělat takto:
1. leden
30. leden
31. březen
30. duben
30. června
1. září
prosinec
31. prosinec

sestaveni počáteční rozvahy
termín pro podaní daňového přiznání k dani darovací za předešlý rok
termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
obvykle termín pro předloženi zprávy o hospodařeni
termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v případě,
že jej zpracovává daňový poradce
začátek časového období, kdy je možné začít s inventarizaci (končí 31. 1.)
obvyklý termín pro vyúčtování dotací
rozvahový den
schválení rozpočtu na další kalendářní rok

Vztahy mezi hospodářem a dalšími činovníky v oblasti hospodaření
Výkon hospodaření může být v souladu s výše uvedeným rozdělen mezi několik činovníků. Ale
v účetní jednotce musí být někdo, kdo bude
▶▶ řídit hospodáře jednotlivých akcí / projektů (např. táborů a velkých akcí),
▶▶ sestavovat rozpočet,
▶▶ řešit vyúčtování dotací,
▶▶ zpracovávat podklady k účetní závěrce,
▶▶ vyhotovovat účetní výkazy apod.
Tím bývá zpravidla hospodář účetní jednotky. Ten by tedy měl být schopen řídit i například
hospodáře jednotlivých akcí / projektů a také pokladníky (hospodáře) podřízených jednotek nebo
oddílů. K tomu využívá:
▶▶ pravidla pro pořádání velkých a malých akcí,
▶▶ pravidla pro číslování dokladů vystavovaných na akcích,
▶▶ pravidla pro nakládání s peněžními prostředky,
▶▶ pravidla pro nakládání s majetkem (zejména drobným majetkem – inventářem).
Hospodář bývá v mnoha neziskových organizacích pravou rukou vedoucího organizace. Spolu
řeší mj. vyúčtování dotací, zpracovávají podklady k účetní závěrce a řeší daňové záležitosti. Nezbytnou spolupráci si jistě vyžádá i sestavování rozpočtu pro OJ.
Podstatné pro práci hospodáře je to, aby si každý hospodář uměl práci zjednodušit a ulehčit.
K tomu může postačit to, aby
a) měl k dispozici vždy včas a čerstvé informace (vhodné je tedy sledovat informace o změnách právních předpisů, webové stránky, na kterých jsou zveřejňovány novinky v této oblasti,
b) zpracovával své agendy za pomoci moderně zpracovaných formulářů, které bývají většinou
poloautomatické – tj. pomáhají hospodáři různými kontrolami a výpočty
c) dokázal svou hospodářskou práci v případě nutnosti delegovat
d) dokázal vydefinovat taková pravidla ve své organizace, aby mu každé odevzdané vyúčtování nepřidělalo práci třeba tím, že bude lepit doklady a kontrolovat součty apod.
e) svoji práci uměl dělat dobře a efektivně. A k tomu může posloužit „oprašování“ svých znalostí na hospodářských školeních a kurzech.
Úvod do hospodaření / 35

Odpovědnost za hospodaření
Problematika odpovědnosti za hospodaření je poměrně obtížně definovatelná. Je spojena s činností organizace, resp. jejích činovníků – je tedy nutným důsledkem činností jejich konání (zejména statutárního orgánu, hospodáře, pokladníka, správce majetku, ale také vedoucích akcí, projektů
či vnitřních jednotek organizace). Oprávnění k výkonu činností v rámci organizace jsou dána § 20
občanského zákoníku3.
V zásadě je možné vydefinovat následující typy odpovědnosti:
a) morální (týká se všech členů i zaměstnanců organizace, zvláště pak funkcionářů organizace; ti spolu s přijetím funkce přijali také morální závazky a měli by je plnit; následky
morální odpovědnosti se pohybují většinou pouze ve společensko-mravní rovině);
b) disciplinární (týká se členů těch organizací, které mají stanovena vnitřní pravidla uplatňovaná při porušení vnitřních předpisů organizace; dopad je pouze dovnitř organizace);
c) za škodu (týká se jak členů, tak zaměstnanců organizace);
d) trestně právní (týká se jak členů, tak zaměstnanců organizace).
U odpovědnosti za škodu je třeba připomenout, že se vychází z právních předpisů upravujících obecnou odpovědnost. Tímto předpisem je občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v platném znění
a v něm konkrétně dle § 420. V praxi se setkáváme s těmito případy:
▶▶ činovník svou činností, resp. nečinností způsobí škodu organizaci;
▶▶ činovník způsobí škodu třetí osobě a ta se rozhodla žádat náhradu po organizaci (pokud
tedy škoda vznikla z činnosti, resp. nečinnosti činovníka, který vystupuje jménem organizace, mohou se třetí osoby domáhat náhrady škody po organizaci).
Hlava druhá: Odpovědnost za škodu
Oddíl první: Obecná odpovědnost
§ 420
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
(2) Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi,
které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich
odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.
§ 420a
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.
(2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena
a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,
b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí,
c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu
podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.
(3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou
událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.

Zdroj: občanský zákoník
3
§ 20 občanského zákoníku:
(1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby,
zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
(2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních
předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění,
vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jdeli o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět.
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V obou případech je na zvážení organizace, zda bude požadovat náhradu za způsobenou škodu
po činovníkovi. Jedná se o samostatný proces většinou v rámci občanského práva.
V souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou činovníky je možné uzavřít pojištění u komerčních pojišťoven.
Z textu ustanovení vyplývá, že odpovědný je ten, kdo způsobil porušení právní povinnosti. Tato
definice se musí tedy rozložit na definování povinnosti a následně se musí určit, že došlo k jejímu
porušení. To platí i v oblasti hospodaření.
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Právní subjektivita a výkon práv a povinností
Právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům
Právní subjektivita je chápána jako způsobilost mít práva a povinnosti, být účastníkem právních
vztahů. Právnická osoba může díky právní subjektivitě uplatňovat svá jednotlivá subjektivní práva,
což je například schopnost vlastnit majetek, dědit nebo být obdarován.
Způsobilost k právním úkonům je způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Právnické osobě umožní způsobilost k právním úkonům aktivní jednání v právních vztazích, například
uzavírání smluv.
Právní subjektivitu získává právnická osoba dnem vzniku (bez ní by vůbec nemohla jako právní subjekt existovat) a ztrácí ji svým zánikem.

Právnická osoba získává způsobilost k právním úkonům dnem účinnosti jejího zápisu do příslušného rejstříku (například obchodního). V obou případech znamená zánik zároveň ztrátu způsobilosti k právním úkonům.
Je běžné, že některé neziskové organizace se vnitřně člení na dílčí skupiny, oddíly nebo střediska. Je nezbytné si uvědomit, zda tyto vnitřní jednotky jsou nadány právní subjektivitou či nikoliv.
Obvykle právní subjektivitu nemají a proto nemohou například vlastnit majetek nebo odpovídat
za škodu apod.
Na druhou stranu je u občanských sdružení a obecně prospěšných společností běžné, že zakládají své organizační jednotky. Oprávnění zakládat organizační jednotky vyplývá ze zákona, resp.
z vnitřních předpisů organizace (stanovy, statut). Tyto organizační jednotky mají právní subjektivitou, jsou právnickými osobami a vstupují samostatně do právních vztahů. Jsou však závislé
61. Statutárním orgánem základní organizační jednotky Junáka je vedoucí střediska (respektive kapitán přístavu).
Způsob ustavení vedoucího a jeho zástupce do funkce určují Stanovy Junáka a další vnitřní předpisy a rozhodnutí,
zejména Volební řád Junáka a Systemizace Junáka. O ustavení vedoucího základní organizační jednotky a jeho
zástupce do funkce se pořizuje zápis rozhodnutí příslušného orgánu, který potvrzuje statutární orgán vyšší organizační jednotky, jež je zakladatelem příslušné základní organizační jednotky.
62. Vedoucí základní organizační jednotky je oprávněn samostatně jednat jménem této jednotky v rozsahu určeném Stanovami Junáka. Ustanovení článků 55 až 58 se vztahují na vedoucího základní organizační jednotky a jeho
zástupce obdobně.

na zřizovateli a ten může „svazovat“ práva či určovat dodatečné povinnosti nad rámec obecného
právního rámce.
Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, který může vystupovat v právních vztazích a mít
práva a povinnosti podobně jako fyzické osoby. Příkladem právnické osoby je třeba vaše organizace.
Statutární orgán NNO
Každá nezisková organizace musí mít ustanovenou osobu, osoby nebo orgán, kterému se říká
statutární orgán4 a jen tento orgán je oprávněn vykonávat práva a povinnosti jménem dané neziskové organizace. Při právních úkonech je právnická osoba zastupována vždy fyzickou osobou
(nebo osobami). Jménem právnické osoby má právo jednat:
4
Pozor na běžně používaný pojem „statutární zástupce“. Nejedná se o synonymum k pojmu statutární orgán. V některých situacích by mohlo dojít k nepříjemným nedorozuměním či omylům.
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▶▶ její statutární orgán, pokud jde například o jednu fyzickou osobu (nebo několik fyzických
osob. V tomto případě je nutné upravit, zda vystupují a jednají za právnickou osobu všechny osoby samostatně nebo dva najednou apod.);
▶▶ fyzická osoba (zaměstnanec nebo dobrovolník), kdo k tomu získal výhradní oprávnění od
statutárního orgánu nebo to vyplývá z vnitřních předpisů.
Členům NNO nebo jejím zaměstnancům je zákonem umožněno v omezené míře jednat jménem této právnické osoby – a to například v případě, že jim byla dána písemná plná moc nebo
vstupují do právních úkonů v souladu s výkonem své funkce (jsou to například případy, kdy vedoucí tábora sjednává nájem louky, na které bude tábor).
Způsob, jak organizace získá svůj statutární orgán, musí být upraven ve stanovách, statutu nebo
zřizovacích listinách. Většinou mu i tyto dokumenty určují zvláštní pojmenování (například vedoucí střediska, kapitán přístavu, předseda rady, vedoucí výboru, president aj.). Statutární orgán
je většinou volen nebo jmenován, případně je výkon této funkce spojen se získáním určité pozice
v organizaci (např. předsedy rady). V některých případech je statutárním orgánem samotný orgán
NNO. Jeho ustavení je explicitně upraveno vnitřními předpisy.
Zároveň vnitřní předpisy stanovují způsoby zastupování, většinou volbou či jmenování zástupců.
Příklad: Citace ze Stanov Junáka - svazu skautů a skautek ČR ohledně statutárních orgánů

O volbě či jmenování musí být v souladu s vnitřními předpisy učiněn písemný zápis. Ten je důležitý pro vystupování nového statutárního orgánu vně organizace (např. vůči bance, finančnímu
úřadu a dalším partnerům).
Povinnosti neziskové organizace
Každá organizace (s právní subjektivitou):
▶▶ vzniká založením,
▶▶ musí být registrována na Statistickém úřadu a musí jí být přiděleno identifikační číslo
(IČO),
▶▶ je účetní jednotkou v souladu s § 2 zákona o účetnictví v platném znění,
▶▶ je pro účely daní právnickou osobou a musí se registrovat jako jejich poplatník, resp. plátce.
Místně příslušný finanční úřad jim přidělí daňové identifikační číslo (DIČ),
▶▶ má přesně definovaný název, který musí používat při všech příležitostech (jednáních) jak
vně, tak uvnitř.
Z praxe vyplývá, že zejména nevýdělečné organizace velmi benevolentně nakládají se svými
identifikačními údaji a hlavně se svým názvem. Správné názvy5 musí mít organizace ve svých zřizovacích a registračních dokumentech (tj. zejména na zřizovací listině, registraci na statistickém
úřadu, finančním úřadu a také například na smlouvě o zřízení běžného účtu, odběru elektrické
energie, vody či plynu. Přesnost používání názvu musí být dokonalá – znamená to, že je nutné respektovat použití velkých písmen (Sdružení ABC × Sdružení abc). Nepřesný název může způsobit
problémy a v extrémních případech i neplatnost právního úkonu, což může například v případech
převodů vlastnictví k nemovitostem katastrofu.
5

Název je možné ověřit například v Automatizovaném registru ekonomických subjektů – ARES na www.mfcr.cz.
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K identifikaci organizací se běžně používají razítka. I když o jejich funkci a validitě je možné s úspěchem pochybovat, je v naší společnosti běžné, že jsou brána jako legalizační nástroje.
V tom případě je třeba, aby i na razítcích organizace byl uveden správný název a adresa sídla,
resp. IČO.

Předpisy ovlivňující organizaci
Cílem této kapitoly je poskytnout čtenáři přehled základních právních a vnitřních předpisů upravujících oblast hospodaření, včetně účetnictví. Všechny předpisy jsou charakterizovány a nechybí
ani jejich stručný obsah.
Právní předpisy
Obecné právní normy upravují oblast hospodaření jen velmi jednoduše a nekonkrétně a proto
je třeba věnovat zvýšenou pozornost normám, které upravují účetnictví. Při vyhledávání těchto
norem je nutné dbát na to, aby vyhledávané předpisy byly určeny nevýdělečným organizacím (resp.
organizacím, které nebyly založeny za účelem podnikání).
Základní právní úprava vyplývá z formy vedeného účetnictví. Ta může být dvojí – jednoduché
účetnictví a podvojné účetnictví.
Právní úprava pro vedení jednoduchého účetnictví:
▶▶ zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 437/2003 Sb.;
▶▶ vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro
účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví; (vydáno 7. 11. 2002, účinnost
od 1. 1. 2003);
▶▶ Opatření MF ČR č.j. 281, 283/77 411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní
jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.
Někteří hospodáři se mylně domnívají, že výše uvedená právní úprava jim umožňuje vést tzv.
daňovou evidenci. Tuto evidenci mohou vést výhradně fyzické osoby, což nevýdělečné organizace v žádném případě nejsou!

Právní úprava pro vedení podvojného účetnictví:
▶▶ zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění;
▶▶ vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
v soustavě podvojného účetnictví;
▶▶ České účetní standardy č. 401–414.
Při hledání aktuálních znění právních předpisů je možné využít těchto odkazů:
▶▶ stránky Ministerstva financí ČR – www.mfcr.cz; odkaz Legislativa (Finanční zpravodaj –
vyhlášky, opatření, informace, opravy);
▶▶ stránky Portálu veřejné správy – http://portal.gov.cz; odkaz zákony (zákony, vyhlášky, opatření – pouze aktuální);
▶▶ stránky www.zakonycz.cz obsahuje jak přehled právních předpisů od roku 1945, tak úplná
znění vybraných zákonů);
▶▶ stránky http://business.center.cz/business; obsahuje plná znění různých právních předpisů).
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Charakteristika právních předpisů upravujících účetnictví
Zákon o účetnictví
Zákon upravuje následující oblasti:
a) základní stavební prvky účetnictví – vymezení účetních jednotek, předmět účetnictví,
principy účetnictví aj.;
b) rozsah vedení účetnictví, vymezení účetních dokladů a jejich náležitostí, účetní knihy a zápisy do nich (otevírání, uzavírání účetních knih);
c) účetní závěrka (rozvahový den, ověřování účetní závěrky, výroční zpráva a její zveřejnění);
d) způsoby oceňování;
e) inventarizace majetku a závazků (základní druhy inventarizací, inventur, inventarizační
rozdíly);
f) úschova účetních záznamů (délka úschovy účetních dokumentací);
g) vysvětlení základních pojmů (účetní záznam, průkaznost účetního záznamu, opravy účetních záznamů, sankce a pokuty).
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
Ta má za úkol rozvést jednotlivá ustanovení zákona o účetnictví do takové šíře, aby každému
účetnímu bylo jasné, jakým způsobem účetnictví v souladu se zákonem vést.
Vyhláška rozpracovává následující oblasti:
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 vystavujících a doplňujících informací v příloze účetní
závěrky,
e) směrnou účtovou osnovu,
f) účetní metody,
g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví.
Vyhláška obsahuje tři přílohy – první obsahuje uspořádání a označování položek rozvahy (bilance), druhá je věnována položkám výkazu zisku a ztráty a třetí stanovuje směrnou účtovou osnovu. Zjednodušeně řečeno – účetní hledající řešení na určitý problém bude nejčastěji nahlížet právě
do vyhlášky. Nejběžnější je například vyhledávání toho, co zaúčtovat na jaký účet apod.
Vyhláška č. 507/2002 Sb.
Velmi stručně upravuje pravidla pro vedení jednoduchého účetnictví. Vymezuje:
a) účetní knihy jednoduchého účetnictví,
b) povinný obsah účetních knih – peněžního deníku a knihy pohledávek a závazků,
c) rámcový obsah pomocné knihy,
d) vymezení majetku (odvolává se na vyhlášku č. 500/2002 Sb.).
Opatření MF ČR č.j. 281, 283/77 411/2000
Toto opatření se využije pouze podpůrně pro ty oblasti jednoduchého účetnictví, které nejsou
upraveny citovanými vyhláškami 507 a 500. Jedná se o právní předpis, který upravoval systém
vedení jednoduchého účetnictví před vydáním vyhlášky č. 507/2002 Sb.
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Obsahuje tedy velmi podrobné charakteristiky veškerých náležitostí jednoduchého účetnictví,
účetních knih, jednotlivých majetkových kategorií a jejich obsah.
České účetní standardy č. 401–414
Ministerstvo financí ČR podle § 36 zákona o účetnictví vydalo České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání. ČÚS mají velmi zvláštní postavení
v našem právním řádu. Jedná se o zákonem ustanovenou metodiku směrující k harmonizaci účetnictví.
ČÚS obsahují celkem 14 samostatných kapitol (standardů), které jsou vždy cíleně zaměřeny.
Podle toho se ve standardech dobře hledá. Jedná se o tato zaměření:
401. Účty a zásady účtování na účtech
402. Otevírání a uzavírání účetních knih
403. Inventarizační rozdíly
404. Kurzové rozdíly
405. Deriváty
406. Operace s cennými papíry
407. Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409. Dlouhodobý majetek
410. Zásoby
411. Zúčtovací vztahy
412. Náklady a výnosy
413. Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414. Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví
Vnitřní předpisy organizace
Každá organizace musí v rámci svého vzniku vydat základní vnitřní předpis. Tím jsou stanovy
nebo zřizovací listina, smlouva apod. Tento základní vnitřní předpis obsahuje základní fakta o organizaci. Příslušný zákon, podle kterého nevýdělečná organizace vzniká, většinou určuje poměrně
přesně alespoň minimální náležitosti a obsah těchto zakládacích dokumentů.
Mimo jiné by v nich mělo být uvedeno:
▶▶ přesný název, sídlo a hlavní poslání,
▶▶ zásady členství,
▶▶ způsob organizace a hospodaření, skladbu jmění či způsob jeho vzniku (vklady),
▶▶ způsob zániku.
Každá organizace by měla mít vytvořen systém vnitřních předpisů. Jejich počet je odvislý od
velikosti nevýdělečné organizace. Pokud se jedná o malou organizaci místního významu s desítkou
členů, je jasné, že vnitřní předpisy pravděpodobně nebudou potřeba.
Každá větší nevýdělečná organizace však potřebuje pro své fungování alespoň několik základních předpisů upravujících například organizaci, hospodaření, vnitřní kontrolní systém apod. Jejich počet, obsah, zaměření i způsob schválení musí určovat základní zakládací dokumenty.
Zabýváme-li se hospodařením, pak nějaké z vnitřních předpisů se musí zabývat i hospodařením,
resp. některou z jeho částí. Sumárně je možné vnitřní předpisy rozdělit na předpisy:
a) upravující účetnictví organizace,
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Ukázka směrnice Junáka
Junák – svaz skautů a skautek ČR

Směrnice pro nakládání s dokumenty
1. Účel směrnice
(1)

Směrnice stanovuje základní pravidla pro nakládání s dokumenty organizačních jednotek Junáka
(dále jen OJ), a to od jejich vzniku či doručení až po jejich předání Skautskému institutu A. B.
Svojsíka (dále jen SI ABS) nebo likvidaci. Pro Junák (jako celek) se použijí ustanovení této
směrnice přiměřeně.

2. Související předpisy
(2)

Mezi související předpisy patří zejména:
a)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění,

b)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (zejména část šestá a sedmá),

c)

Organizační řád a systemizace Junáka,

d)

Statut Skautského institutu A. B. Svojsíka

3. Úvodní ustanovení
(3)

Dokumentem se rozumí každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať
již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti organizační jednotky Junáka (dále jen
OJ) nebo který jí byl doručen. Za dokumenty OJ se považují i dokumenty došlé na adresu členů
OJ, které se týkají činnosti OJ. Pokud OJ získá dokumenty z pozůstalosti, je na tyto dokumenty
nahlíženo rovněž jako na dokumenty OJ.

(4)

Příruční spisovnou se rozumí souhrn všech dokumentů přijatých či vzniklých z činnosti OJ, které
mají aktuální administrativní, provozní a právní hodnotu pro OJ. Organizační jednotka má tyto
dokumenty uložené po dobu trvání této hodnoty.

b) upravující běžné hospodářské operace v rámci organizace,
Skautský institut A. B. Svojsíka (SI ABS) je zvláštní organizační jednotkou Junáka, která
c) upravující
hospodaření samostatně zúčtovatelných akcí či projektů.

(5)

zajišťuje mimo jiné trvalou úschovu dokumentů a s ní související odbornou péči. Jednotlivé
junácké kraje zřizují pobočky (expozitury) SI ABS, které SI ABS metodicky vede a od nichž
Vnitřní předpisy
případně upravující
archiválie účetnictví
přebírá. SI ABS se dále zabývá metodickým vedením všech OJ v oblasti
archivů. ty předpisy, které jasně ukládá zákon o účetnictví. Patří mezi ně:
Do tétospisoven
oblastiaspadají

▶▶ vnitřní předpis dle § 33a, odst. 9 zákona o účetnictví, kde účetní jednotka stanoví oprávně4. Nakládání
s dokumenty
ní, povinnosti
a odpovědnost osob v účetní jednotce, vztahující se k připojování podpiso(6)

▶▶
(7)
(8)

OJ jezáznamu
povinna vyřizovat
doručené dokumenty,
tj. předat je příslušné osobě k vyřízení a založení.
vého
nebo identifikačního
záznamu;
vnitřní
kterým seOJstanoví
oběh
účetních
jejich úschova
a pravidla
Není-lipředpis,
vnitřním předpisem
stanoveno
jinak,
má se zadokladů,
to, že dokumenty
adresované
OJ jako skarprávnické osobě vyřizuje statuární orgán OJ.
tace.
Doporučuje se vést centrální evidenci všech dokumentů OJ a systematicky dokumenty označovat.

Mezi
účetních
(9) další
OJ jevnitřní
povinnapředpisy
vést příruční
spisovnu.jednotek patří například
▶
▶
účtový
rozvrh
a
číselníky
pro označování
účetních
a účetních
záznamů,
(10) OJ může v souladu s touto směrnicí
a právní úpravou
ČRdokladů
stanovit vnitřním
předpisem
pravidla
▶▶ metodika
použití
účetních metod (pro oceňování, přepočty zahraničních měn),
evidence aktřídění
dokumentů.
odpisový
(11) OJ plán,
je povinna zajistit výběr dokumentů z příruční spisovny, které již ke své činnosti nepotřebuje
(tj. ztratily
pro nidlouhodobého
administrativní, majetku
provozní a pravidla
právní hodnotu).
Ve spolupráci
s příslušnouvedení
▶▶ zásady
evidence
pro provádění
inventarizaci,
expoziturouevidence,
SI ABS tyto dokumenty rozdělí na dokumenty trvalé hodnoty, které jsou předány do
operativní
péče příslušné expozitury SI ABS a na dokumenty nepotřebné či bezcenné, které jsou
▶▶ vnitřní kontrolní systém (pravidla pro provádění kontrol a revizí účetnictví).
Směrnice pro nakládání s dokumenty

1/3

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.
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Tyto předpisy mohou být velmi jednoduché, mnohdy nemusí mít ani formu samostatného předpisu. Někdy stačí, aby vrcholný řídící orgán (rada, výbor) svým rozhodnutím stanovil to, co musí
být předpisem upraveno.
Předpisy upravující běžné hospodářské operace v rámci organizace
Tyto předpisy by se měly týkat běžných hospodářských operací jako jsou
▶▶ správa majetku,
▶▶ provádění inventarizací,
▶▶ proplácení náhrad spojených s výkonem činnosti ve prospěch organizace aj.
Větší organizace mají zpracovány vnitřní předpisy (pokyny, směrnice, vyhlášky), kterými vymezují majetkové kategorie a stanovují povinnost jejich evidence, stanovují pravidla a systém provádění inventarizací. Nejpodstatnější z této oblasti jsou však předpisy, které upravují pravidla pro
proplácení náhrad spojených s výkonem činnosti ve prospěch organizace. Jedná se typicky o proplácení cestovních náhrad a telekomunikačních poplatků.
Posledně jmenované oblasti bude věnována pozornost ve zvláštní kapitole této publikace.
Předpisy upravující hospodaření samostatně zúčtovatelných akcí či projektů
Tyto předpisy vytváří ty organizace, které často pořádají různé akce či realizují projekty, které
mají své vlastní rozpočty, resp. samostatně hospodaření v rámci svých rozpočtů. Vzhledem k tomu,
že by bylo velmi neefektivní, aby hospodaření těchto akcí/projektů vedl přímo hospodář organizace, ustanovuje se většinou hospodář akce/projektu. Ten však potřebuje vědět, jak má dělat svou
práci. K tomu je vhodné sepsat pravidla pro hospodaření akcí/projektů a vydat jej jako vnitřní
předpis.
Pro vytváření těchto předpisů můžeme doporučit, aby byly srozumitelné a praktické, dále aby
řešily pouze ty problémy, které jsou běžné a opakují se. Je zbytečné upravovat vnitřními předpisy
něco, co se již nebude opakovat. Špatně (nebo zbytečně) zpracovaný předpis ztěžuje práci všem
ostatním.
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Ukázka vnitřního předpisu k samostatně zúčtovatelným akcím

Vnitřní předpis upravující konání akcí
1. Obecná ustanovení
a) Tento vnitřní předpis upravuje podle ustanovení Hospodářského řádu bod pravidla pro
pořádání akcí ve středisku.
b) V souladu s Hospodářským řádem se akce rozdělují na malé a velké. Malou akcí je tak,
která nepřevýší předpokládanými výdaji 10 tisíc korun a zároveň není delší než 6 dnů.
Je-li jedna z podmínek porušena, jedná se o velkou akci.
2. Schválení konání akce
a) Všechny pořádané akce musí vycházet ze schválených plánů činnosti oddílů a střediska.
Neplánované akce musí být předem schváleny vedoucím střediska.
b) Malé akce schvaluje příslušný vedoucí oddílu.
c) Návrh na pořádání velké akce musí být nejméně měsíc před konáním předložen ke
schválení střediskové radě. Ta na základě návrhu jmenuje i jejího vedoucího.
d) Schválení rozpočtu malé akce je v kompetenci jejího vedoucího, pokud nemá požadavky plnění z rozpočtu střediska. U velkých akcí rozpočet schvaluje hospodář střediska.
Obdobně se postupuje u významných změn v rozpočtu (takových, které představují
30% plánovaných výdajů).
e) Za dodržení schváleného rozpočtu je zodpovědný vedoucí akce.
3. Hospodaření na akcích
a) K hospodaření na akcích vydá hospodář střediska pokladní doklady a zálohu v souladu
s žádostí vedoucího akce (zálohy se vydávají pouze na pořádání velkých akcí).
b) Každá akce, které vydá hospodář pokladní doklady má své číselné označení. To je součástí číselných řad pro číslování těchto dokladů.
c) Mají-li být výdaje akce dotovány, dohodne vedoucí akce s hospodářem střediska podrobnosti a doplní bod d) o náležitosti vyúčtování dotací.
d) Nejpozději do měsíce po skončení akce předá vedoucí akce hospodáři střediska:
e) pokladní a prvotní doklady nalepené na papírech A4
f) rekapitulaci příjmů a výdajů (např. v podobě formuláře for_pokladni_kniha.xls, kterou
lze získat na http://krizovatka.skaut.cz).
g) zbylé peněžní prostředky
h) V odůvodněných případech může hospodář střediska doplnit náležitosti vyúčtování
akce v bodě d) o další náležitosti (např. seznam účastníků akce, doplnění hlášení tábora
apod.).
i) V případě, že hospodaření akce skončí přebytkem/schodkem (příjmy jsou vyšší/nižší
než výdaje), dohodne vedoucí akce s hospodářem střediska další postup.
j) Vedoucí akce je povinen předat veškeré hospodářské dokumenty týkající se akce hospodáři střediska.
4. Závěrečná ustanovení
a) Záležitosti v tomto předpisu neupravené může svým rozhodnutím upravit vedoucí
střediska.
b) Schváleno SRJ dne 1. 2. 2006
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Nejčastější smlouvy a jejich náležitosti
Cílem této kapitoly je poskytnout základní přehled o nejčastěji uzavíraných smlouvách, které zakládají právní vztahy, kdy na jedné straně je nevýdělečná organizace. U každé smlouvy je její stručná charakteristika. Součástí kapitoly je i několik ukázek smluv. Nemají primárně sloužit jako vzory,
nýbrž mají pouze pomoci dokreslit vzhled smlouvy a případně inspirovat případné sepisovatele.
Je však nezbytné upozornit, že právní úprava může doznat postupem času určitých změn
a proto je třeba brát uvedené informace a vzory s určitou rezervou. Upozorňujeme, že při sepisování jakékoliv smlouvy je třeba vycházet ze skutečné situace a ustanovení platných právních
předpisů!

Obecný úvod
Smlouva patří v právní praxi, a to zejména podnikatelské, k nejvýznamnějším a také nejfrekventovanějším právním institutům. Vyplývá to zejména z její funkce a účelu. Smlouva je významnou
právní skutečností, a to dvoustranným nebo vícestranným právním úkonem, se kterým právní řád
spojuje velmi významné právní důsledky. Na základě platně uzavřených smluv vznikají především
závazkové právního vztahy, jejichž obsahem je právo věřitele na plnění (pohledávku) od dlužníka
a povinnost dlužníka splnit závazek.
Pro bezproblémové uzavírání smluv je třeba znát systém právní úpravy smluvní problematiky,
neboť tato problematika je upraveno ve více právních předpisech a pro praxi je třeba nezbytné
určit, kterou právní úpravou se v konkrétním případě režim konkrétní smlouvy řídí.
Právní úprava smluv
Právní úprava smluv, které se uplatňují v běžné praxi, je obsažena v několika právních předpisech:
1.

Prvořadým předpisem, nicméně pro podnikatelskou praxi, je obchodní zákoník (zákon
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obchodní zákoník upravuje:
a) smlouvy společenské a zakladatelské (úprava je v II. části zákona; jedná se zejména o smlouvy pro zakládání obchodních společností apod.);
b) smlouvy závazkové (úprava je v III. části zákona; jedná se například o smlouvu o smlouvě
budoucí, kupní smlouva, smlouva o dílo aj.).
2.

Druhým významným předpisem v oblasti smluvního práva je občanský zákoník (zákon
č. 40/1964 Sb., v platném znění), se kterým se však organizační jednotky Junáka v praxi setkají
výrazně častěji. Občanský zákoník upravuje
a) uzavírání smluv (§ 43 a násl.). Tato problematika bude předmětem výkladu níže;
b) závazkové právo (úprava v části VIII.) upravující jednak obecné otázky smluv a jednak
jednotlivé smluvní typy, jako například
οο darovací smlouva,
οο smlouva o výpůjčce,
οο smlouva o přepravě osob,
οο smlouva směnná,
οο smlouva kupní,
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οο
οο
οο
οο

smlouva o dílo,
smlouva o půjčce,
smlouva o ubytování,
cestovní smlouva.

Pro právní režim smluvních vztahů je velmi významný a praktický institut tzv. volby práva,
upravený v § 262 obchodního zákoníku. Strany, uzavírající smlouvu, která nespadá pod vymezené
obchodní vztahy a jejich režim by se jinak řídil občanským zákoníkem, mají možnost se dohodnout, že jejich závazkový vztah z této smlouvy vzniklý se bude řídit obchodním zákoníkem. V této
úpravě však platí, že pokud dohoda o užívání obchodního zákoníku by vedla ke zhoršení postavení strany, která je nepodnikatelem, použijí se i přes tuto volbu ustanovení občanského zákoníku,
která směřují k ochraně nepodnikatele.
Z toho vyplývá, že u některých smluv je možné si zvolit, podle kterého zákona se bude postupovat při úpravě smluvních vztahů. Například u smlouvy kupní, smlouvy o smlouvě budoucí
a smlouvě o dílo je možné dojednat jak úpravu občanským, tak obchodním zákoníkem.
Charakteristika vybraných smluv
Kupní smlouva (§ 588 obč. zák.)
Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou:
▶▶ závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě (předmět musí být přesně určen)
▶▶ závazek kupujícího sjednaný předmět koupě převzít
▶▶ závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu

Kupní smlouva musí být písemná pouze ve dvou případech:
a) pokud je předmětem koupě nemovitost
b) pokud písemnou formu vyžaduje zákon nebo dohoda jejích účastníků
Darovací smlouva (§ 628 obč. zák.)
Podstatnými náležitostmi darovací smlouvy jsou:
▶▶ vymezení daru; darem může být movitá i nemovitá věc, peníze, cenné papíry apod. Smlouva musí obsahovat závazek přenechat věc bezplatně
▶▶ projev vůle obdarovaného, že dar přijímá

Smlouva může obsahovat i další náležitosti, na jejichž úpravě mají smluvní strany zájem, zejména může dárce podmínit svůj dar jeho použití k účelu, který stanovil, a může si též vymínit právo
kontroly, jak je tento účel plněn.
Darovací smlouva musí mít písemnou podobu v případě, že předmětem darování je nemovitost
a dále tehdy, když k předání předmětu darování nedojde při darování.
Smlouva o půjčce (§ 657 obč. zák.)
Smlouvu o půjčce je především odlišit od smlouvy o výpůjčce a tom v těchto směrech:
a) v předmětu smlouvy, kterým u smlouvy o půjčce je kterákoliv zastupitelná věc (typicky
zejména peníze), zatímco předmětem smlouvy o výpůjčce může být pouze věc, která je
určena individuálně
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b) v úplatnosti. Smlouva o půjčce může být sjednána jako smlouva úplatná nebo bezplatná.
Jsou-li předmětem půjčky peníze, lze za jejich půjčení sjednat úroky. Smlouvy o výpůjčce
je ze zákona vždy smlouvou bezplatnou
c) předmětem smlouvy o půjčce nemůže být nemovitost a to díky jejímu individuálnímu
určení.
Podstatnými náležitostmi smlouvy o půjčce jsou
▶▶ druhové určení věci, která je předmětem půjčky
▶▶ určení doby, na kterou věřitel přenechává dlužníku věci, které jsou předmětem půjčky
▶▶ závazek dlužníka vrátit po sjednané době předmět půjčky
Forma smlouvy o půjčce není stanovena. Záleží na dohodě smluvních stran.
Smlouva o výpůjčce (§ 659 obč. zák.)
Podstatnými náležitostmi smlouvy o výpůjčce jsou:
▶▶ přesné určení věci, která je předmětem výpůjčky. Věc musí být půjčitelem předána ve stavu
způsobilém k řádnému užívání
▶▶ závazek půjčitele přenechat věc vypůjčiteli bezplatně k dočasnému užívání
▶▶ určení doby, po kterou je vypůjčitel oprávněn věc užívat. Jakmile vypůjčitel věc nepotřebuje, je povinen ji vrátit; může si ji však ponechat, když ji už fakticky neužívá a to nejpozději
do konce sjednané doby zapůjčení.

Formu, v jaké má být smlouva uzavřena, občanský zákoník nestanoví.
3.

V praxi nevýdělečných organizací se často může objevit potřeba pronajmout určité nebytové
prostory. Ty mají vlastní zvláštní úpravu. Jedná se o zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor. Pozor na slovo nebytových – nejedná se tedy např. nájmy za tábořiště a podobně. Jedná se o nájem nepotřebné místnosti v klubovně podnikateli, který do ní uloží vlastní
materiál apod.
4.

V neposlední řadě se organizací mohou týkat i smlouvy a dohody, které upravují pracovně právní vztahy. Tuto problematiku řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. Dle něj je možné
uzavřít především tyto tři typy smluv:
▶▶ pracovní smlouva
▶▶ dohoda o provedení práce
▶▶ dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce (§ 75 zákoníku práce)
je jedním ze dvou základních typů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tuto dohodu lze uzavřít za předpokladu, že plánovaný rozsah prací není vyšší než 150 hodin za rok.

Forma této dohody je libovolná.
Z příjmu se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, odvádí se pouze daň z příjmů v platné sazbě
z hrubého výdělku.
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Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce)
je druhým ze dvou základních typů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tuto dohodu lze uzavřít za předpokladu, že plánovaný rozsah prací není vyšší v průměru než 1/2 zákonné
pracovní doby (tedy max. 20 hodin týdně).

Forma této dohody musí být písemná.
Z příjmu se odvádí sociální i zdravotní pojištění, odvádí se daň z příjmů v platné sazbě z hrubého
výdělku zvýšeného o odvody na sociální pojistné, které platí zaměstnavatel (superhrubá mzda).
Uzavírání smluv
Každá smlouva je dvoustranným (případně vícestranným) právním úkonem, který se musí sestávat z
a) návrhu na uzavření smlouvy (závaznou nabídku prodávajícího nebo objednávku kupujícího)
b) a přijetí návrhu druhou smluvní stranou (potvrzení objednávky, objednávka).
Někdy si však rozdělení úkonů do těchto dvou skupin ani neuvědomíme. Vždyť i jen jednání na
tržišti o koupi zeleniny se sestává z těchto úkonů. Prodávající dávají nabídku tím, že Vám po dotazu
sdělí kolik by například stál kilogram okurek a Vy ji akceptujete, pokud mu sdělíte, ať Vám připraví
požadované množství. Již těmito úkony byly uzavřena kupní smlouva, na základě které má prodávající povinnost předat Vám příslušné množství okurek a Vám povinnost zaplatit za ně kupní cenu.
Forma smluv
Smlouvy jsou dvou či vícestranným právním úkonem uzavíraným nejčastěji ústně či písemně.
V praxi však nejsou vyloučeny ani případy smluv, kdy dojde k uzavření tzv. mlčky (například kupní
smlouva v samoobsluze nebo smlouva o přepravě nástupem do dopravního prostředku aj.).
Pokud zákon nestanoví žádnou zvláštní formu, mohou být smlouvy uzavřeny v jakékoliv formě. Zákon nebo dohoda však může vyžadovat určitou formu smlouvy. Nejčastěji se bude jednat
o požadavek písemné formy, výjimečně i jiné (například ve formě notářského zápisu). Pokud není
smlouva uzavřena v předepsané nebo dohodnuté formě, je neplatná. Podle § 46 odst. 1 občanského
zákoníku musí mít vždy písemnou formu smlouvy o převodech nemovitostí.
Právní předpisy dále upravují jednotlivé náležitosti smluv, bez kterých by smlouva nebyla platná.
Ty je třeba nastudovat přímo z platného znění zákona. Smlouva je platná také v pouze v případě,
obsahuje všechny části, které jsou v ní označeny (tj. ve smlouvě je napsáno, že cena se určí dle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy). V tomto případě je vhodné smlouvu sešít sponkou a spoj
zapečetit přelepkou, která se označí razítkem či podpisem.
Nepojmenované smlouvy
Smlouvy podle o občanského zákoníku a obchodního zákoníku lze rozdělit do dvou skupin.
První skupinu tvoří tzv. smlouvy pojmenované, kterými jsou přímo v zákonících upraveny. Vedle
toho oba právní předpisy umožňují (dle § 51 občanského zákoníku, § 269, odst. 2 obchodního
zákoníku), aby smluvní strany uzavřely i takovou smlouvu, která není v některém z uvedených
zákonů upravena jako smluvní typ. Podmínkou je, aby taková smlouva neodporovala obsahu nebo
účelu zákona a aby její účastnici dostatečně určili předmět svých závazků. Vzhledem k tomu, že
tyto smlouvy nejsou mezi vyjmenovanými typy smluv, říká se jim smlouvy nepojmenované.
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Tato skutečnost současně znamená, že smluvní strany nemusejí tyto smlouvy žádným způsobem nazývat a při jejich uzavírání hned mohou formulovat jejich obsah. Pokud se tyto smlouvy
uzavírají v písemné podobě, je nezbytné, aby z obsahu těchto smluv vyplynulo, že se jedná o nepojmenované smlouvy.
Smlouva jako účetní záznam
Smlouva jako prvotní doklad
Smlouva (v listinném vyhotovení), zakládá-li nějaké změny ve výši majetku, se stává automaticky dokladem (resp. účetním záznamem ve smyslu zákona o účetnictví.
Běžné vyhotovení například kupní smlouvy je možné považovat za prvotní doklad. Základní požadované náležitosti jistě obsahuje – identifikaci prodávajícího, datum uzavření, předmět
a cenu. Pro účtování je však doplnit chybějící požadované náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví.
Jedná se především o podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné
za zaúčtování, dále pak datum zaúčtování.
V případě, že byl předmět ve smlouvě zaplacen v hotovosti, je obvyklé požadovat ještě doklad
příjmový (vydává prodávající), který prokazuje výdej, resp. příjem peněz. Někdy je možné, že příjmový pokladní doklad nahradit doložkou o převzetí peněz přímo na smlouvě. Účtování takto vyhotoveného dokladu je pak stejné, jako jakýkoliv jiný prvotní doklad (paragon, stvrzenka apod.).
Smlouva jako závazkový/pohledávkový doklad
Nejčastěji však smlouvy zakládají a dokumentují závazkový či pohledávkový vztah. Z toho vyplývá, že účtování se bude podobat běžnější faktuře. O pohledávkovém, resp. závazkovém vztahu
se účtuje přímo na základě smlouvy, ze které se doplněním požadovaných náležitostí (dle §11)
vytvoří účetní doklad. Někdy se také tyto smlouvy doplňují interním dokladem. Zde záleží na
zvyklostech účetních.
Velmi často se také mohou účetní dostat do situace, kdy si nebudou jisti, zda o smlouvě účtovat
či nikoliv. Neexistuje žádné pravidlo, které by dokázalo univerzálně rozhodnout. Je však možné
konstatovat následující:
▶▶ pokud je ve smlouvě upraveno, že budou následovat faktury, které budou výši pohledávky
či závazku určovat podle pravidel ve smlouvě určených, pak vlastně není třeba o smlouvě
účtovat. K těmto případům dochází zejména u smluv o dodávce plynu, tepla, vody apod.
Ve smlouvě není uvedena žádná částka, nýbrž jen způsob jejího výpočtu;
▶▶ dalším případem může být například smlouva nájemní, kde je ustanoveno, že nájemce
zaplatí pronajimateli za každý měsíc nájmu určitou částku (faktura nebude vystavována).
Zde je vhodné zaúčtovat závazek u nájemce na základě takto uzavřené smlouvy a to například na určité období dopředu (kvartál, půl rok apod.). Účtování o závazku slouží spíš
jako prevence před opomenutím zaplatit. O reálný závazek se na straně nájemce nejedná,
protože ještě nevyužil smlouvy (mohl smlouvu po měsíci zrušit a k dalším závazkům pak
nedochází. Zaúčtování závazků je vhodné dělat pomocí interního dokladu;
▶▶ smlouvy, jejichž součástí je splátkový či platební kalendář je třeba před účtováním pečlivě
prostudovat. Účetním dokladem je zde většinou právě zmíněný kalendář, dle kterého se
platí. Smlouva je však nedílnou součástí a proto je vhodné účtovat o závazcích/pohledávkách pomocí interního dokladu.
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Ukázka kupní smlouvy – movitost
Jméno:
Bydliště:
RČ:

František Jeřábek
Gen. Klapálka 506, 410 00 Ústí nad Labem
771122/6666
jako prodávající na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko ÚTA Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, 549 01 Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

jako kupující na straně druhé

Mgr. Jakub Tulipán

uzavírají tuto

KUPNÍ SMLOUVU

(uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku)
I. Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje dne 1. 2. 2009 dodat kupujícímu na jeho adresu plynový kotel značky
MORA G3.7 a kupující se zavazuje tento předmět koupě převzít a zaplatit za něj cenu podle čl.
III této smlouvy.
II. Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu prodeje, popsaného v čl. I.
této kupní smlouvy, a že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu koupě
k obvyklému účelu.
III. Cena a platební podmínky
Cena předmětu koupě byla stanovena dohodou a činí 30 000 Kč (slovy třicettisíckč). Kupní
cenu zaplatí kupující v hotovosti při převzetí předmětu koupě.
IV. Prohlášení kupujícího
Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, prohlédl si jej a v tomto stavu
jej kupuje.
V. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
výtisku. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
V Praze dne 15. 5. 2009

František Jeřábek			

				

Jakub Tulipán

prodávající											

kupující
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Ukázka kupní smlouvy – nemovitosti
Jméno:
Bydliště:
RČ:

František Jeřábek
Gen. Klapálka 506, 410 00 Ústí nad Labem
771122/6666
jako prodávající na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ÚTA Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, 549 01 Nové Město nad Metují
48622168
DIČ:
CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

Mgr. Jakub Tulipán

jako kupující na straně druhé

uzavírají tuto

KUPNÍ SMLOUVU

(uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku)
1. Předmět smlouvy
I. Předmětem této smlouvy jsou tyto nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Náchodě na
Listu vlastnictví č. 3333, pro katastrální území Nové Město nad Metují, okres Náchod:
οο Rodinný dům čísla popisného 123, postavený na zastavěné ploše katastru nemovitostí čísla parcelního 456/1 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zejména:
přípojka plynu, elektřiny,
οο Zastavěná plocha katastru nemovitostí čísla parcelního 456/1 o výměře 100 m2
οο Pozemek katastru nemovitostí – zahrada parcelního čísla 789 o výměře 500 m2 se
všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zejména : bazén, kůlna, altán.
2. Prohlášení prodávajícího
I. Prodávající prohlašuje, že věci, které jsou předmětem podle této smlouvy jsou v jeho výlučném vlastnictví.
II. Prodávající prohlašuje, že na věcech, které jsou předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto
majetkem, zejména se na ně neváže zástavní právo nebo věcné břemeno, ani nemají žádné faktické ani skryté vady.
III. Prodávající se zavazuje, že převáděné nemovitosti vyklidí do 15 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Prohlášení kupujícího
I. Kupující prohlašuje, že mu je stav prodávaných nemovitostí znám.
II. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme nemovitosti do svého výlučného
vlastnictví.
III. Kupující prohlašuje, že na vlastní náklady podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Náchodě do 7 dnů od podpisu této smlouvy.
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5. Ujednání o ceně
I. Kupní cena za nemovitosti, které jsou předmětem podle této smlouvy je 1 500 000 Kč.
II. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím uhrazena takto :
οο 500 tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Banky X a. s. v Hradci Králové na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Banky Y a. s. v Praze do 3 dnů od podpisu této smlouvy.
οο 500 tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Banky X a. s. v Hradci Králové na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Banky Y a. s. v Praze do 180 dne po podpisu této smlouvy
οο 500 tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Banky X a. s. v Hradci Králové na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Banky Y a. s. v Praze do 360 dne po podpisu této smlouvy
III. Dojde-li na straně kupujícího k prodlení v placení kupní ceny, úročí se opožděná platba
1,5 násobkem diskontní sazby ČNB.
6. Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany se na základě této smlouvy dohodly o návrhu zápisů v Katastru nemovitostí
České Republiky v Náchodě do listu vlastnictví číslo 3333 pro obec Nové Město nad Metují,
katastrální území Nové Město nad Metují, okres Náchod:
A-LV
Údaje kupujícího:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ÚTA Nové Město nad Metují
Za Koupalištěm 165, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 48622168
B-LV
Identifikační údaje nemovitostí:
(parcelní číslo, výměra, číslo budovy, druh pozemku, část obce, způsob využití, způsob ochrany)
budova – 456/1, 100 m2, 123, Nové Město nad Metují, bydlení
pozemek – 789, 500 m2, zahrada, Nové Město nad Metují, žádná
E-LV
Tato smlouva

7. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Tato smlouva je účinná od okamžiku
podpisu.
V Novém Městě nad Metují dne 15. 5. 2009

František Jeřábek			

				

Jakub Tulipán

prodávající											

kupující
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Ukázka smlouvy o výpůjčce
Jméno:
Bydliště:
RČ:

František Jeřábek
Gen. Klapálka 506, 410 00 Ústí nad Labem
771122/6666

jako půjčitel na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ÚTA Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, 549 01  Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

Mgr. Jakub Tulipán

jako výpůjčitel na straně druhé

uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce

(dle § 659 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
I.
Půjčitel na základě této smlouvy půjčuje vypůjčiteli osobní počítač značky Sčot MTH 12 výrobní číslo 1111111. Společně s ním i příslušenství: Monitor Kuk 17“, klávesnice, myš, tiskárna
Print 11.
II.
Vypůjčitel má na základě této smlouvy právo výše uvedený počítač s příslušenstvím bezplatně
užívat do 31.12.2009.
III.
Vypůjčitel je oprávněn využívat počítač s příslušenstvím pro svoji hlavní činnost uvedenou ve
stanovách organizace, přičemž je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Po dobu používání ponese veškeré náklady spojené s jeho využíváním včetně nákladů na údržba a spotřební materiál.
IV.
Vypůjčitel je povinen počítač s příslušenstvím vrátit půjčiteli jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však 31.12.2009 do bytu půjčitele, ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
V.
Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují předání a převzetí půjčených věcí specifikovaných v čl. I této smlouvy, stejně tak jako skutečnost, že tyto věci byly předány ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel seznámil vypůjčitele s návodem k používání.
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VI.
Smluvní strany si smlouvu přečetli a na důkaz svého souhlasu s celým jejím obsahem připojují
své podpisy.
V Teplicích dne 2009-05-21

František Jeřábek			

				

Jakub Tulipán

prodávající											

kupující
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Ukázka nájemní smlouvy - movitost

Jméno:
Bydliště:
RČ:

Pavel Koněv
Husí náměstí 763, 744 02 České Budějovice
441122/7777
jako nájemce na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ÚTA“ Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, 549 01 Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

PhDr. Igor Skočdopole

jako pronajímatel na straně druhé

uzavírají tuto

Smlouvu o nájmu věcí movitých

(dle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
I. Předmět smlouvy
Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou benzinový křovinořez KL-250a s příslušenstvím, (dále jen křovinořez) aby jej užíval k vysekávání trávy a plevelných porostů a nájemce se
touto smlouvou zavazuje zaplatit pronajímateli za užívání této věci nájemné.
II. Způsob a účel užívání
Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pro výkon činností tvořících předmět jeho podnikatelské činnosti. K jinému účelu není nájemce oprávněn věci movité užívat.
Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup ke křovinořezu za účelem kontroly, zda nájemce
užívá věc řádným způsobem.
Nájemce není oprávněn dát křovinořez dále do podnájmu.
III. Údržba a změny na věcech
Nájemce je povinen na svůj náklad provádět běžnou údržbu křovinořezu. Rozsah běžné údržby
je pro účely této smlouvy stranami vymezen v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.
Údržbu a opravy nad rámec běžné údržby je povinen provádět pronajímatel. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, ke kterým je povinen pronajímatel. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání křovinořezu v rozsahu nutném pro
provedení oprav a údržby pronajímatelem.
Nájemce je povinen pečovat o to, aby na křovinořezu nevznikla škoda. Vznikne-li na křovinořezu škoda, je nájemce povinen to bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Nájemce je
povinen dát věci pojistit na hodnotu Kč 25 000,‒. Za opotřebení věcí způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.
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IV. Nájemné a platební podmínky
Nájemce je povinen platit za užívání věcí dle čl. I. této smlouvy nájemné splatné vždy měsíčně
pozadu. Nájemné činí měsíčně Kč 6.400,‒.
Pronajímatel je povinen vystavit na nájemné daňový doklad, jehož splatnost činí 15 dnů ode
dne doručení. Ocitne-li se nájemce v prodlení s placením nájemného, má pronajímatel právo
požadovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
V. Platnost a účinnost nájemní smlouvy
Tato nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to s účinností od 1. 4. 2009 do 31. 10. 2009.
Platnosti nabývá podpisem obou smluvních stran.
Skončí-li nájem je nájemce povinen vrátit pronajaté věci ve stavu odpovídajícím sjednanému
způsobu užívání.
VI. Závěrečná ustanovení
Není-li stanoveno něco jiného, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964
Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních
stran. Může být měněna pouze oboustranně podepsanými číslovanými dodatky.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že
nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své
podpisy.
V Českých Budějovicích dne 2009-03-28

Pavel Koněv			
				

Igor Skočdopole

prodávající										

kupující
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Ukázka dohody o provedení práce
Jméno:
Bydliště:
RČ:

Ondřej Makač
Kladivounova 506, 789 01 Nové Město na Moravě
771122/5555
jako zaměstnanec na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kotva Náchod
Za Koupalištěm 165, 547 01 Náchod
48615163
DIČ: CZ48615163

Jednající prostřednictvím:

Ing. Lakota Pavel

jako zaměstnavatel na straně druhé

uzavírají tuto

Dohodu o provedení práce
(dle § 75 zákoníku práce v platném znění)
I.
Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede: výkopové práce pro instalaci čističky odpadních vod, která bude umístěna na pozemku zaměstnavatele. Nákresy výkopů (viz
Příloha č. 1) jsou nedílnou součástí této smlouvy.
II.
Předpokládaný rozsah těchto prací asi 50 hodin. Práce bude provedena v termínu od 1. do 25.
dubna 2009. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práce svědomitě, řádně a hospodárně podle
sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon. Pracovní úkol
musí být proveden ve sjednané lhůtě, jinak může zaměstnavatel od dohody ustoupit.
III.
Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám byla účastníky dohody sjednána odměna ve výši Kč 7 500,– (slovy sedmtisícpětsetkorunčeských). Odměna bude po dokončení a odevzdání práce vyplacena zaměstnanci v hotovosti.
IV.
Zaměstnavatel je povinen zejména poskytnout zaměstnanci potřebné základní prostředky, nářadí a osobní ochranné pracovní prostředky; přiměřeně kontrolovat řádný a bezpečný výkon
práce.
V.
Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této dohody. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě převzal zaměstnavatel a třetí zaměstnanec.
V Náchodě dne 2009-04-1
Ondřej Makač			
						 zaměstnanec									
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Lakota Pavel
zaměstnavatel

Ukázka dohody o pracovní činnosti
Jméno:
Bydliště:
RČ:

Ing. Dobrota Zdeněk
Kladivounova 506, 568 10 Nové Město na Moravě
221122/3333
jako zaměstnanec na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko IGOR Přerov
Za Koupalištěm 165, 495 02 Přerov
48622168
DIČ: CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

jako zaměstnavatel na straně druhé

Jakub Kulišák

uzavírají tuto

Dohodu o pracovní činnosti

(dle § 76 zákoníku práce v platném znění)
I.
Zaměstnanec se zavazuje vykonávat od 2009-04-20 do 2009-10-24 práce: úpravy travnatý ploch
ve vlastnictví a nájmu zaměstnavatele včetně kompostování vhodných organických odpadů
(tráva, listí) na k tomuto účelu vyhrazených místech..
Sjednaný rozsah práce: udržování výšky trávníku nepřekračující cca 10 cm a úklid na travnatých
plochách specifikovaných v Příloze č. 1, která je integrální součástí této smlouvy.
II.
Za uvedenou pracovní činnost byla účastníky dohody sjednána odměna ve výši měsíčně Kč 500,–
btto (slovy: pětsetkorunčeských), která je splatná ve výplatním termínu stanoveném zaměstnava
telem. Odměna bude ve výplatních termínech poukazována na účet č. 125478951/0800
Práce bude vykonávána v rozsahu 10 hodin týdně.
III.
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru,
a to i tehdy, když ji způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při práci pomáhali. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru
IV.
Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku
práce a dalšími předpisy upravujícími pracovně-právní vztahy.
V.
Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této dohody. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
V Přerově dne 2009-04-04

Dobrota Zdeněk			

						

zaměstnanec									

Jakub Kulišák
zaměstnavatel
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Ukázka smlouvy o dílo
Jméno:
Bydliště:
RČ:

Ing. Dobrota Zdeněk
Kladivounova 506, 568 10 Nové Město na Moravě
221122/3333
jako zhotovitel na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko IGOR Přerov
Za Koupalištěm 165, 495 02  Přerov
48622168
DIČ:
CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

Jakub Kulišák

jako objednatel na straně druhé

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

(dle § 631 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
I. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví:
a) 5 kancelářských stolů, vyhovořených dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále také „Dílo“) b) do
30. 6. 2009
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli za zhotovení díla zaplatí částku ve výši 30 000w Kč (slovy:
třicettisíckorunčeských).
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, každá ze stran obdrží po jednom.

V Praze dne 15. 5. 2009

Dobrota Zdeněk			
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zaměstnanec									

Jakub Kulišák
zaměstnavatel

Ukázka nepojmenované smlouvy
Jméno:
Bydliště:
RČ:

Ing. Dobrota Zdeněk
Kladivounova 506, 568 10 Nové Město na Moravě
221122/3333
jako dodavatel na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko IGOR Přerov
Za Koupalištěm 165, 495 02 Přerov
48622168
DIČ:
CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

Jakub Kulišák

jako objednatel na straně druhé

uzavírají tuto

Dohodu o výpomoci

(uzavřená dle § 51 občanského zákoníku)
I. Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje poskytnout příjemci účinnou výpomoc s kuchyňskými pracemi v termínu 4. 8.–15. 8. 2009 na skautské základně Maděra, Telecí u Poličky a to podle zadání příjemce.
II. Cena služby
Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění předmětu smlouvy částku 2 000 Kč (slovy dvatisícekorun).
III. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
výtisku. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
V Telecím dne 14. 7. 2009

Dobrota Zdeněk			

						

zaměstnanec									

Jakub Kulišák
zaměstnavatel
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Jednotlivé oblasti hospodaření
Doklady a proplácení náhrad
Doklady
Oblast dokladů v účetnictví patří mezi ty nejdůležitější, ale bohužel stále mezi problémové. Mezi
hospodáři, účetními, ale i dalšími lidmi stále kolují různé mýty, polopravdy či úplné nepravdy
týkající se prvotních nebo účetních dokladů. Běžně dochází k zaměňování jejich názvů a druhů.
A přitom právě na dokladech „stojí“ celé účetnictví, neboť bez kvalitních prvotních dokladů nelze
vystavit kvalitní účetní doklady a bez není možné účtovat. Pomocí dokladů (účetních záznamů)
se v účetnictví dokumentuje oběh (přírůstky, úbytky, stav) majetku, závazků a jmění1. V případě,
že doklady v účetnictví nebudou správné, úplné a kvalitní, nebude účetnictví splňovat základní
charakteristiky dané zákonem o účetnictví.
Doklady v účetnictví lze rozdělit na dvě základní skupiny, podle kterých také bude provedeno
pojednání v této kapitole. Jsou to:
a) prvotní doklady;
b) účetní doklady.
Prvotní doklady
Prvotními doklady se nazývají písemnosti, na základě kterých bývají později vystavovány některé účetní doklady. Jejich forma může být velmi rozmanitá. Prvotním dokladem může být jakýkoliv dokument osvědčující, že se uskutečnila nějaká skutečnost, která má dopad do hospodaření
daného subjektu.
Mezi typické prvotní doklady patří například:
▶▶ paragon, potvrzení, kvitance, účtenka ad.;
▶▶ prodejka;
▶▶ faktura;
▶▶ výdejka ze skladu;
▶▶ stvrzenka od příjmového pokladního dokladu;
▶▶ výpis z běžného účtu;
▶▶ inventarizační zápis;
▶▶ nájemní smlouva
▶▶ a mnoho dalších.
Orientaci mezi prvotními doklady neusnadňují ani právní předpisy. Neexistuje totiž jediný
právní předpis, který by se věnoval výhradně prvotním dokladů a jejich náležitostem. Předpisů,
které se „nějakým“ způsobem zmiňují o (prvotních) dokladech je hned několik. Každý z nich sám
vymezuje náležitosti předmětných dokladů. I z těchto dílčích ustanovení je možné „posbírat“ povinné náležitost prvotních dokladů.
Jedná se o následující právní normy:
(1) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – § 16
(2) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – § 31 odst. 14
1

U účetních jednotek účtující v „podvojném“ účetnictví pak případně i jiných aktivech a pasivech.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – § 26 až 35
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních – §§ 5, 15, 26
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – § 39
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – §§ 620, 627
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – § 13a
zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách – § 3 odst. 5

Obecně je však nutné konstatovat, že úprava náležitostí prvotních dokladů je ve valné většině právních předpisů velmi nekonkrétní a neurčitá, umožňující mnoho různých výkladů. Cílem každého
výstavce dokladů by však měla být maximální konkrétnost a transparentnost vydávaných dokladů.
Níže jsou uvedeny informace pouze o právních úpravách těch dokladů, které se mohou týkat
nevýdělečných organizací.
Doklad podle zákona o ochraně spotřebitele
Jedná se o doklady, které musí být na žádost spotřebitele vyhotoveny prodávajícím. Doklady
jsou vyhotovovány pro nepodnikatele.
Konkrétně jde o doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby a musí obsahovat alespoň
tyto údaje:
a) datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby;
b) identifikace výrobku, služby;
cena;
identifikace prodávajícího ve složení firma, sídlo nebo místo podnikání, IČO.
Doklad podle živnostenského zákona
Vzhledem k poměrně časté změně tohoto zákona se v problematice dokladů vyskytují určité
dílčí nejasnosti. Každopádně však vyplývá, jaké náležitosti musí mít doklad, který vystavuje prodávající kupujícími a to bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.
Doklad podle tohoto zákona musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením;
b) identifikační číslo;
c) datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby;
d) druh zboží nebo služby;
e) cena.
Doklad podle občanského zákoníku
I v občanském zákoníku můžeme najít zmínku o dokladech, které se vztahují k činnosti fyzických a právnických osob. Konkrétně jde o úpravu závazkových vztahů (smluv) a v citovaných
paragrafech o poskytování záruky (záruční list).
Dokladem ve smyslu občanského zákoníku je vždy smlouva, která je písemně vyhotovena a obsahuje povinné náležitosti podle občanského zákoníku. Máme zde na mysli zejména smlouvu kupní, darovací, směnnou, nájemní a o výpůjčce.
V § 40 občanského zákoníku v platném znění je uvedeno, že písemný právní úkon je platný, je-li
podepsán jednající osobou. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy
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je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky
podle zvláštních předpisů.
Daňové doklady podle zákona o DPH
Plátci DPH jsou povinni vystavovat daňové doklady podle zákona o DPH. Ten, kdo není plátcem DPH, nesmí vystavovat daňové doklady vůbec. Za správnost vystaveného daňového dokladu
je zodpovědný výstavce (§ 26, odst. 5). Daňový doklad musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Daňových dokladů existuje celá řada. Nejběžnějším daňovým dokladem je běžný daňový doklad
a zjednodušený daňový doklad. Rozdíl mezi nimi je v povinných údajích, které zákon ukládá.
Zjednodušený daňový doklad obsahuje:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) evidenční číslo daňového dokladu,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve,
f) základní nebo sníženou sazbu daně,
g) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelného plnění celkem.
Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen za zdanitelná plnění v ceně obsahující DPH
celkem nejvýše 10 000 Kč.
Běžný daňový doklad obsahuje:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně,
a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů
nebo na padesátihaléře.
Doklad podle zákona o registračních pokladnách
Tento kontroverzní zákon přináší další název prvotních dokladů – pokladní blok. Podstatné
však je, že přináší i další skupinu náležitostí, ze kterých je možné poměrně jasně určit povinné
náležitosti prvotních dokladů.
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Pokladní blok vystavený povinným subjektem obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,
b) adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu,
c) daňové identifikační číslo,
d) daňový kód pokladny,
e) pořadové číslo pokladního bloku,
f) rozsah a předmět plnění,
g) jednotkovou cenu,
h) částku celkem za jednotlivé předměty plnění,
i) částku celkem k úhradě,
j) datum a čas vydání pokladního bloku a
k) ochranný znak.
Povinné náležitosti prvotních dokladů
V praxi je běžné, že náležitosti prvotních dokladů jsou odvozeny od dokladů účetních a dále
se zde promítá řada zvyklostí a pravidel „dobré praxe“. Po zvážení všech „povinných“ náležitostí
podle jednotlivých zákonů je možné sumarizovat požadavky na náležitosti prvotních dokladů.
Povinné náležitosti prvotních dokladů tedy jsou:
a) obsah hospodářské operace (např. identifikace předmětu koupě);
b) peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství;
c) datum vystavení prvotního dokladu;
d) identifikace výstavce prvotního dokladu ideálně firmou, sídlem a IČO.
Tímto výčtem samozřejmě není jakkoliv omezována povinnost výstavce dokladu vyplývající
z právních předpisů.
K některým náležitostem podrobněji:
Obsah hospodářské operace (např. identifikace předmětu koupě)
▶▶ z prvotního dokladu musí být zřejmé, co dosvědčuje (např. na co byly peníze vynaloženy);
doklad musí být pochopitelný i osobě neznalé okolností (např. pracovníkovi finančního
úřadu). Z tohoto důvodu je naprosto nevhodné používat kódů či zkratkových označení
zboží či služeb. V takovém případě je výstavce povinen doklad doplnit tak, aby byl obsahově čitelný a jasný.
▶▶ pro zřejmost obsahu se nedoporučuje na doklady psát tzv. souhrnná označení zboží či
služeb. Nejběžněji se užívá označení „Potraviny“, „Ovoce, zelenina“, „Kancelářské potřeby“
apod. Takto označený předmět koupě je nejasný a například při úhradě dokladu z dotací
(prostředků veřejných rozpočtů) jsou tyto doklady považovány za nesprávné.
Peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
▶▶ na prvotním dokladu tedy může být uvedena buď jen peněžní částka celková (např. když
kupujeme jednu věc);
▶▶ nebo musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství. Z těchto údajů je možné uvést například počet kusů a celkovou cenu za zboží stejného charakteru
(4 x balík papíru = 280 Kč) nebo jinou kombinaci těchto údajů (balík papíru á 70 Kč = 280
Kč). Vždy však by na dokladu měla ještě být uvedena celková částka, která byla zaplacena.

66 / Hospodaření A–Z

Identifikace výstavce prvotního dokladu
▶▶ u právnických osob je identifikací název (obchodní jméno – firma), adresa sídla a identifikační číslo. Ve většině případů lze za dostatečné považovat i jejich kombinace (název
a adresa nebo název a IČO);
▶▶ u fyzických osob se identifikací rozumí jméno, adresa bydliště a datum narození nebo číslo
občanského průkazu. Opět lze přijmout i doklad s kombinacemi jméno a číslo OP nebo
jméno a bydliště. Zde je třeba přiměřeně posoudit potřebu identifikace subjektu s ohledem
na jeho účel (např. rozdíl mezi přijetím peněz jako účastnického poplatku na akci v řádu
desítek korun a uzavřením smlouvy za desetitisíce korun).
Prvotní doklady a obecně oblíbené omyly
▶▶ na prvotních dokladech musí být razítko – i prvotní doklady bez razítka jsou považovány za
správné a to v případě, že obsahují všechny výše uvedené náležitosti (razítko lze nahradit
předtištěnými údaji na dokladu, tiskem počítačem nebo jejich vypsání rukou). Razítka
hlavně v minulosti zjednodušovala v obchodech nutnost vyplňování náležitostí dokladů.
Je nutné upozornit, že informace uvedené na razítku nemusí být úplné a proto je třeba je
kontrolovat. Velmi běžné je to například při vstupech na rozhledny, do hradů a zámků. Na
razítku je vyobrazení hradu či zámku a jeho název. Není však uvedena žádná identifikace
příjemce peněz a proto je třeba vyžádat si správný doklad.
Ukázka – vstupenka na Státní hrad Lipnice

Bez razítka na tomto dokladu by chyběla identifikace výstavce úplně.
▶▶ na prvotních dokladech musí být podpis – podpis na dokladu není nezbytnou náležitostí. Může sloužit k ověření vydání dokladu pověřeným pracovníkem, ale jinak nemá větší
praktický význam. Jediné doklady, na kterých musí být uveden podpis výstavce jsou rukou
psané doklady, potvrzení apod. (vyplývá z ustanovení občanského zákoníku).
Obecně platí, že prvotní doklad musí být originální písemnost. Když se příkladně platí účastnický
poplatek (vložné), je prvotním dokladem stvrzenka od příjmového pokladního dokladu, kterou vystaví pokladník, který peníze přijímá. Většinou se používá samopropisovacích dokladů, z nichž jedno
vyhotovení (originál) patří pokladníkovi do účetnictví a druhé vyhotovení (průpis) náleží poskytovateli peněz (poskytovatel peněz potřebuje prvotní doklad do svého účetnictví). Podle zásady, že prvotní
doklady musí být originální písemnosti, je třeba zajistit, aby i vyhotovený průpis byl považován za
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originál. Toho se docílí tak, že na dokladu bude originálně otištěné razítko s identifikací příjemce
peněz a pokladník tento průpis ještě originálně podepíše.
Ukázka – příjmový pokladní doklad a stvrzenka

Forma prvotních dokladů
Prvotní doklady musí být vyhotoveny tak, aby byly trvalé, správné a úplné (tj. obsahující alespoň
výše vydefinované náležitosti).
K materiálu, ze kterého mohou být prvotní doklady vyhotoveny – neexistuje žádný předpis, který
by to upravoval. Jediné omezení je v kvalitě a trvanlivosti údajů na dokladu uvedených. V krajním
případě je možné považovat za prvotní doklad i část papírového pytlíku na pečivo, na kterém budou
uvedeny všechny náležitosti. Samozřejmě, že se předpokládá, že obchodníci budou mít k dispozici buď
předtisky dokladů (což je nejběžnější) nebo vytisknou doklad na požádání z počítače.
V současné době se velmi často používají doklady na tzv. teplocitlivém papíře. Jedná se o tisk laserovou tiskárnou na speciální papír, který užívají například benzinové stanice a některé super a hypermarkety. Zde si dovoluji upozornit na zásadní problém – doklady na teplocitlivém papíře ve většině
případů nesplňují požadavek TRVALOSTI záznamu. Po několika měsících dojde k vymizení údajů
a již je není možné obnovit. Z tohoto důvodu se doporučuje okopírovat tyto doklady a připojit k originálním prvotním dokladům i tyto kopie, které eliminují riziko nečitelnosti dokladů v budoucnosti.
Ukázka – informace na zadní straně dokladu vyhotoveného na teplocitlivém papíře
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Problematické prvotní doklady
Mezi určité problematické prvotní doklady mohou patřit například tyto:
▶▶ při nákupu například zemědělských plodin od fyzických osob tzv. přes plot. V tomto případě je prvotním dokladem papír s údaji, které by jinak byly vyžadovány na prvotním
dokladu. Identifikace výstavce je nahrazena jménem, příjmením a plnou adresou příjemce
peněz. V tomto případě je nezbytnou náležitostí i podpis příjemce2.
▶▶ prvotní doklady poskytované galeriemi, kiny, hrady, zámky apod. Jedná se většinou o výstavce vstupenek nebo jízdenek. Mnohé ze jmenovaných subjektů jsou si vědomy, že vydávají prvotní doklady, které nesplňují všechny požadované náležitosti. V poslední době
však na nátlak orgánů státní správy již doplňují na svých dokladech požadované náležitosti.
V těchto případech totiž platí, že prvotním dokladem jsou samotné jízdenky, vstupenky,
tikety atd. Výstavce nekvalitního prvotního dokladu je povinen na požádání vystavit řádný
prvotní doklad.
▶▶ v malých vesnických obchodech většinou nemají žádné předtisky pro vystavování faktur
či prvotních dokladů. Pokud tuto zkušenost máte, je dobré vozit s sebou několik volných
předtisků, které lze v případě potřeby použít. Vyvarujete se tak zbytečných nepříjemností
při kontrolách revizními komisemi či orgány státní správy.
▶▶ doklady ze supermarketu MAKRO – dokladem o zaplacení je zde faktura. Ta je vždy adresována na držitele registrační karty. Pokud tímto držitelem karty není nevýdělečná organizace, není možné tento doklad přijmout a zúčtovat jej v jejím účetnictví. Řešení jsou
dvě – a) NNO může také být držitelem makro karty, stačí se jen zaregistrovat; b) nakoupené zboží koupí NNO od držitele karty na základě kupní smlouvy či přefakturace.
▶▶ stále častěji je zboží kupováno přes e-shopy a dodávány zásilkovými společnostmi na dobírku. Je třeba si uvědomit, že dokladem potvrzující zaplacení dobírky je potvrzení od
zásilkové společnosti. Faktura, která je vložena v balíku není dostatečným dokladem pro
vyhotovení výdajového pokladního dokladu, resp. účetního dokladu.
Ukázka – jízdenky MHD a jízdenka z vlaku

U jízdenky MHD uprostřed chybí označení organizace, která ji vydává. Na jízdence vpravo je tento
nedostatek napraven doplněním adresy a daňového identifikačního čísla.

2
V praxi je možné setkat se i s tím, že pokladní vystaví výdajový pokladní doklad a nechá jej podepsat kupujícím Jeho
identifikace na dokladu je samozřejmostí.
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Ukázka – vstupenka do divadla resp. na divadelní ples
V tomto případě na vstupence úplně chybí identifikace výstavce mimo jeho názvu. Výstavce pravděpodobně předpokládá, že Východočeské divadlo je v celé ČR jen jedno a tak si může dovolit tuto
neúplnou identifikaci na dokladech, které vydává.

Ukázka – běžné stvrzenky a paragonu

Paragon vpravo byl napsán výstavcem rukou, což není příliš obvyklé. Forma vystavení však není
striktně dána a tak i tento prvotní doklad splňuje všechny požadované náležitosti.
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Ukázka – prvotní doklad formou výdajového pokladního dokladu

Tento prvotní doklad vznikl tak, že prodejce masa přijal peníze od kupujícího přímo do pokladny
a vystavil tak příjmový pokladní doklad. Ten může být pro prodejce (účetní jednotku) účetním dokladem a pro kupujícího (účetní jednotku) je prvotním dokladem.
Mnohdy se zapomíná na originální podpis na průpisu, který obdrží kupující. Tím (jak bylo řečeno
výše) se průpis stává originálem.
Rukou psaný doklad není na závadu. Dále pozor u těchto typů předtištěných dokladů na povinnost
zaškrtnout všechny údaje na dokladu tak, aby bylo zřejmé, zda jde o příjmový či výdajový pokladní
doklad. Těmto dokladům se říká univerzální.
Faktury
Pojem „faktura“ nedefinuje žádný současný právní předpis. V minulosti byla faktura upravena
hospodářským zákoníkem (to je ale již 30 let nazpět), který však byl na počátku devadesátých
let zrušen. Faktura bývá hojně využívána v praxi a tak se setkáváme s jejími různými podobami.
Mnohdy je faktura ztotožněna s daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty. Ty
však mohou vystavovat pouze plátci DPH. Ovšem i neplátci mohou běžně vystavovat faktury. Jejich náležitosti jsou stejné jako u běžných prvotních dokladů. Vzhledem k tomu, že faktury bývají
většinou hrazeny převody z běžného účtu, doplňují se údaje potřebné pro provedení platby.
Z praxe můžeme tedy dovodit tyto základní náležitosti faktury:
a) označení faktury a její číslo;
b) název, sídlo, IČO obou stran (pokud IČO mají);
c) předmět dodávky a datum jejího plnění;
d) den odeslání faktury, lhůta splatnosti (popř. den splatnosti);
e) způsob platby (hotově nebo bankovním převodem – v takovém případě označení banky
a číslo účtu);
f) cenu za jednotku množství a další údaje o ceně;
g) celkovou fakturovanou částku.
Tyto náležitosti jsou průnikem požadavků na daňový doklad a běžný prvotní doklad.
U podnikatelů vyžaduje obchodní zákoník (na všech obchodních listinách) údaj o zápisu do
obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Tento požadavek se nevýdělečných organizací netýká
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(pokud nepodnikají). Často se však v praxi setkáváme s požadavkem obchodních partnerů uvádět
na vystavovaných fakturách informaci o zápisu do rejstříku. V takovém případě je vhodné uvést
registraci v jiném rejstříku či evidenci.
Na závěr je nutné připomenout, že odpovědný za správnost vystaveného dokladu je vždy výstavce, nikdy ten, kdo listinu přijímá. Příjemci však chybný doklad může způsobit značné komplikace
a měl by si kvalitu dokladu vždy zkontrolovat.
V poslední době se velmi rozšiřuje zasílání faktur elektronicky, resp. emailem. Žádné právní
předpisy tento postup jednoznačně neupravuje (umožňuje to pouze zákon o DPH, což platí však
pouze mezi plátci). Pokud elektronické faktury posoudíme podle náležitostí, zjistíme, že i elektronickou fakturu se základními náležitostmi je možné považovat za platný prvotní doklad.

Účetní doklady
Jednou z nejdůležitějších písemností v účetnictví jsou bezesporu účetní doklady. Jedná se o písemnosti, které dokumentují vznik a pohyb nákladů (výdajů), výnosů (příjmů), majetku a zdrojů krytí.
V účetnictví se zaznamenávají skutečnosti výhradně na základě účetních dokladů.
Základní výčet účetních dokladů a situací, kdy vznikají, je tento:
Účetní případ
Příjem peněz do pokladny
Výdej peněz z pokladny
Příjmy a výdaje přes běžný účet
Nákup na fakturu
Faktura za účastnický poplatek
Interní operace (odpisy)

Typ účetního dokladu
Příjmový pokladní doklad
Výdajový pokladní doklad
Výpis z běžného účtu
Přijatá faktura
Vydaná faktura
Interní doklad

Mezi účetní doklady mohou například ještě patřit smlouvy, příjemky, výdejky, převodky, soupisy a další.
Náležitosti účetních dokladů
Účetní doklady musí splňovat zákonem požadované náležitosti. Ty jsou uvedeny v § 11 zákona
č. 563/91 Sb., o účetnictví, kde se praví:
§ 11 – Účetní doklady
(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
(a) označení účetního dokladu,
(b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
(c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
(d) okamžik vyhotovení účetního případu,
(e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem dle písmene d),
(f ) podpisový záznam podle § 33a, odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby
odpovědné za jeho zaúčtování.

Za účetní doklady jsou považovány originální písemnosti (nikoli xerokopie), stejnopisy a průpisy obsahující zákonem stanovené náležitosti.
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Ukázka – faktura neplátce neplátci
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V praxi se často setkáváme s různými nejasnostmi, které pramení ze složité technické mluvy
našich právních předpisů. Z tohoto důvodu provedeme jednoduché vysvětlení jednotlivých náležitostí účetních dokladů podrobněji.
Označení účetního dokladu
Každý účetní doklad musí mít vždy svůj název a to takový, aby z něj bylo možné řádně určit
charakter dokladu. Nejběžněji se setkáváme s názvy: VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD, PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD, VÝPIS Z BĚŽNÉHO ÚČTU, VÝPIS Z TERMÍNOVÉHO ÚČTU,
INTERNÍ DOKLAD, FAKTURA.
Mohou se samozřejmě vyskytnout i další názvy, které jsou podobné, avšak vždy pozor na jejich
správnost. Například za účetní doklad se automaticky nemůže považovat Stvrzenka či Daňový
doklad. Tyto doklady je třeba podrobně charakterizovat a zjistit, zda opravdu mají všechny požadované náležitosti.
Obsah účetního případu a jeho účastníci
Obsahem účetního případu se myslí to, co je dokladem sdělováno, že má být zavedeno (zaúčtováno) do účetnictví. U každého dokladu je obsah účetního případu uváděn jinak. Obsah musí být
jasný a zřetelný, nelze používat kódy či nečitelné zkratky.
U pokladních dokladů může být obsah účetního případu vázán na přílohu těchto dokladů, kterou je většinou prvotní doklad. Zde je třeba podívat se výše do problematiky prvotních dokladů.
Označení účastníků účetního případu je také velice problematické. Připomínáme, že počet
účastníků může být od jednoho (např. některé interní doklady) až po několik (hromadný příjmový
doklad). Nejjasněji tuto náležitost charakterizujeme u základních účetních dokladů zvlášť.
Je poměrně obvyklé (pravděpodobně to vychází z tzv. zvykového práva), že na dokladech bývají
identifikace uváděny ve tvaru „Jan Novák, osobně znám“. Používání této formulace je neopodstatněné a v žádném případě nenahrazuje identifikaci na účetním dokladu.
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
▶▶ identifikace výstavce (většinou razítkem; musí být úplný a řádný název);
▶▶ identifikace osoby, které je vypláceno (zde se zajišťujeme proti případným reklamacím či
chybným výdajům peněz z pokladny). Zde je třeba identifikaci provést pomocí jména, příjmení, adresy, případně číslem občanského průkazu či datem narození. V případě, že jde
o osobu, u které dokáže výstavce určit i dodatečně kompletní identifikaci (bydliště, datum
narození apod.), pak stačí uvést jméno a příjmení;
▶▶ identifikace poskytovatele zboží či služby – bývá uvedeno na prvotním dokladu, který je
nezbytnou a nedílnou součástí tohoto účetního dokladu. Zde je opět vhodné nahlédnout
do výše uvedeného textu (charakteristika náležitostí prvotních dokladů).
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
▶▶ identifikace výstavce (většinou razítkem; musí být úplný a řádný název);
▶▶ identifikace osoby, od které jsou peníze přijímány (u osob, které nejsou výstavci známy, je
vhodné doplnit údaje o bydlišti).
▶▶ Pozor na situace, kdy jsou příjmové či výdajové pokladní doklady vystavovány na konkrétní firmu a nikoliv na fyzickou osobu, která peníze přebírá či vydává. Tento postup není
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správný. V případě, že některé firmy požadují, aby na pokladních dokladech byla uvedena
i firma, za kterou pracovník jedná, pak se doporučuje zapisovat identifikaci například takto: „Jan Novák, ALECHEM a. s., Poděbradská 6, Pardubice“
VÝPIS Z BĚŽNÉHO ÚČTU
▶▶ identifikace výstavce výpisu bývá uvedena v záhlaví výpisu
▶▶ identifikace majitele účtu bývá uvedena buď na místě korespondenční adresy nebo v názvu
účtu. Opět zde platí povinnost mít kompletní a správný název.
FAKTURY
▶▶ faktury by měla obsahovat dvě identifikace a to výstavce a příjemce, resp. odběratele a dodavatele. Podrobnosti jsou uvedeny výše
Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
V tomto případě je vhodné nahlédnout opět do charakteristiky náležitostí prvotních dokladů.
Každý účetní doklad má specifickou formu vyjádření peněžní částky či informace o ceně a množství.
Okamžik vyhotovení účetního případu
Okamžikem vyhotovení se myslí vždy datum, kdy byl účetní doklad vytvořen (ale pozor – myslí
se kompletní účetní doklad, tj. datum připojení poslední povinné náležitosti účetního dokladu).
Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem dle písmene d)
Okamžikem uskutečnění účetního případu se myslí datum, kdy fakticky účetní případ vznikl.
Většinou však nebývá odlišné od okamžiku vyhotovení účetního případu a proto je možné tuto
náležitost vynechat s odkazem na shodnost požadovaných datumů.
Podpisový záznam podle § 33a, odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování
Každý účetní doklad musí obsahovat dva podpisy a to osoby odpovědné za zaúčtování (bývá
většinou pokladník, hospodář nebo účetní) a dále osoby odpovědné za účetní případ. To je osoba,
která byla ustavena k tomu, aby před zaúčtováním zkontrolovala, že se vzniklý účetní případ uskutečnil tak, jak bylo povoleno či požadováno – tedy zejména po stránce obsahové.
Bližší informace o pověřování osob kontrolou účetních dokladů najdete v kapitole 2 týkajícím
se vnitřních předpisů.
Doplňování náležitostí účetních dokladů
Jak již bylo řečeno, je nezbytné, aby všechny účetní případy obsahovaly zákonem vyžadované
náležitosti. To tedy platí jak pro pokladní doklady, tak pro výpisy z běžného účtu, faktury, interní
doklady a další.
V praxi je často naprosto opomíjené doplňování chybějících náležitostí například na fakturách
či výpisech z běžného účtu.
Příkladně na faktuře a výpise z běžného účtu nikde není uveden okamžik vyhotovení účetního
dokladu nebo podpis osoby odpovědné za účetní případy a osoby odpovědné za zaúčtování. Proto
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tyto doklady nejsou při jejich vystavení považovány za účetní, nýbrž pouze za prvotní a teprve
připojením všech potřebných náležitostí se z těchto prvotních dokladů stávají doklady účetní.
Zjednodušeně lze tedy říci, že na účetních dokladech nejvíce chybí tyto tři náležitosti:
a) okamžik vyhotovení účetního dokladu;
b) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a
c) podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování.
Některé účetní doklady bývají vypisovány ručně na formuláře, které lze zakoupit téměř v každém papírnictví. Je nutné upozornit, že je třeba zkontrolovat, zda předtištěné doklady obsahují
všechny náležitosti dle zákona o účetnictví. Uspořádání náležitostí účetních dokladů může být
různé a jejich různé provedení není za závadu.
Vzájemná vazba prvotních a účetních dokladů
Z výše uvedeného textu pravděpodobně jasně nevyplynula návaznost mezi prvotními a účetními doklady. Takže ji naznačíme takto:
▶▶ prvotním dokladem je každá písemnost, která dokládá nějaké informace o hospodářsky
významných skutečnostech pro danou účetní jednotku;
▶▶ mnohé z prvotních dokladů lze jednoduše doplnit o chybějící náležitosti a vytvořit z nich
tak účetní doklad (v praxi se to dělá například razítkem, do kterého se vepíší data a podpisy
nebo se náležitosti jednoduše doplní rukou do předtištěných kolonek);
▶▶ pokud dochází k proplácení nákupů z pokladny na základě prvotních dokladů, je třeba
k prvotním dokladům připojit ještě „speciální“ druhotný doklad – výdajový pokladní doklad. Spojením prvotních dokladů a výdajového pokladního dokladu a doplněním chybějících náležitostí účetního dokladu teprve vzniká účetní doklad;
▶▶ prvotní doklady lze však proplatit i prostřednictvím převodu z běžného účtu. Prvotní doklady se pak přiloží k výpisu z běžného účtu, který je prvotním, resp. po doplnění náležitostí i účetním dokladem;
▶▶ v praxi se setkáváme ještě s jedním případem – dochází k němu tehdy, když posíláme na
účet pořadatele např. nějakého školení peníze jako účastnický poplatek. Ten nebývá v praxi
fakturován a účetní jednotka tak nemá patřičný prvotní doklad. Situace se řeší vystavením
tzv. potvrzení o přijetí platby, který vystavuje příjemce platby na požádání bez zbytečného
odkladu.
Ukázka – jednoduchý výdajový pokladní doklad, vč. prvotního dokladu
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Ukázka – složený pokladní doklad				

jednoduchý pokladní doklad

K ukázce složeného pokladního dokladu

V ukázce je vidět, že se výdajový pokladní doklad vlastně dělí na dvě části
a) pokladní doklad (používá se při výdeji peněz) – horní polovina;
b) předtisk účetního dokladu – dolní polovina.
Účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví nemusí tento předtisk účetního dokladu používat v případě, že vyznačí na doklad povinné náležitosti účetního dokladu jiným způsobem. Všimněte
si, že nechybí podpisy osoby, která zaúčtovala a osoby, která je odpovědná za účetní případ.
K ukázce jednoduchého pokladního dokladu

Při vyplňování pokladních dokladů existuje několik základních pravidel:
a) částka číslem se zapisuje tak, aby nebylo možné před či za částku cokoliv dopsat. K tomu se
používají vlnky či proškrtnutí dalšího volného místa;
b) částka slovy vždy začíná velkým písmenem a vypisuje se dohromady. Částky je nutné zapisovat tak, aby nedošlo k připsání či opravě zapsané částky. To se týká především vypisování
„jedniček“, které je nutné vypisovat vždy tak, jak je uvedeno v ukázce.
Tento jednoduchý doklad nemá žádné předtištěné údaje pro doplnění chybějících náležitostí účetního dokladu. Ty se doplní do volného prostoru.
Identifikace účetní jednotky
Již bylo zdůrazněno, že na účetních dokladech musí být jednotliví účastníci řádně identifikováni
(označeni). V praxi v označování vlastní účetní jednotky bývají často chyby.
Řádné označení je nutné zejména na fakturách, smlouvách a dalších účetních dokladech. U účetních dokladů provádíme označení zejména razítkem, ale u faktur je třeba název vypsat.
Opravování chybně zapsaných názvů například na fakturách není možné rukou, nýbrž je třeba
požádat výstavce, aby doklad převystavil a zaslal znovu. To se však může stát neřešitelným problémem a proto je třeba se již předem vyvarovat podobným problémům a to například poskytnutím
fakturační adresy s názvem organizace na navštívence (nebo třeba otiskem razítka na kousku papírku) nebo na objednávce.
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Opět zde platí pravidlo, že faktura vystavená na jiného odběratele (což se v případe chybného
názvu či adresy vlastně stane) nemůže být zaúčtována.
Číslování účetních dokladů
Každý účetní doklad musí mít jednoznačnou identifikaci prostřednictvím svého čísla. Pro příklad lze uvést ukázku číslování VPD a PPD dvojím způsobem:
a) nepřetržitou řadou pokladních dokladů
b) pokladní doklady jsou číslovány samostatně
V praxi se často používá písmen k označení druhu pokladního dokladu. Můžete se však také
setkat s různými číselnými kombinacemi, které také jednoznačně vyjadřují druh – př. 1200XXX,
kde číselný znak 12=jednoznačné určení, že jde o VPD, 00=dělítko, XXX=číselná řada. Konkrétně
viz ukázka c).
Ukázka způsobů číslování pokladních dokladů
Druh dokladu

PPD
PPD
VPD
PPD
VPD
VPD
PPD

Číslo ad a)
1
2
3
4
5
6
7

Číslo ad b)
P1
P2
V1
P3
V2
V3
P4

Číslo ad c)
1100001
1100002
1200001
1100003
1200002
1200003

1100004

Opět je nutné upozornit na problémy z praxe. Běžně se stává, že účetní jednotka pořádá např.
pět letních táborů a každý hospodář na táboře označí první výdajový pokladní doklad označením
„V1“. Tím pádem se tedy stane, že v účetní jednotce se rázem objeví pět výdajových pokladních
dokladů, které jsou označeny V1, což samozřejmě porušuje zásadu jednoznačnosti. Z tohoto důvodu se doporučuje připravit vždy na začátku roku přehled číselných řad a společně s výdejem
pokladních dokladů obdrží hospodáři táborů či jiných akcí i číselnou řadu pro číslování účetních
dokladů.
Opravy účetních záznamů
Základní pravidlo při provádění oprav je to, že opravy nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti,
nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Podrobnosti stanoví § 35 zákona
o účetnictví.
Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit:
a) osobu odpovědnou za provedení opravy
b) okamžik provedení opravy
c) obsah opravovaného záznamu před a po opravě
V praxi jsou často používány bělící pasty, přelepky či korekční pásy. Je jasné, že vyjmenované
způsoby oprav jsou v přímém rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví.
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V případě opravy na účetním dokladu je ideální jeho nové vyhotovení. V případě vypisování
záznamů do účetních knih rukou bývají opravy poměrně komplikované díky nedostatku místa.
Zde je třeba chybný údaj škrtnout, nadepsat správným a připojit datum provedení opravy a podpis
osoby, která opravu provedla.
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Cestovní náhrady
Proplácení cestovních náhrad je zcela běžnou součástí hospodaření každé organizace a to bez
ohledu na její zaměření. Toto konstatování však platí pro pracovníky v zaměstnaneckém poměru.
Mnoho neziskových organizací však pracuje s dobrovolníky, činovníky a funkcionáři, kteří nemají
žádný zaměstnanecký nebo obdobný poměr vůči své organizaci. Proplácení cestovních náhrad je
v této oblasti složitější.
Výklad o proplácení cestovních náhrad bude tedy rozdělen na část, která se týká
a) osob v zaměstnaneckém nebo jiném poměru,
b) osob bez zaměstnaneckého nebo jiného poměru.
Technická formální stránka proplácení cestovních náhrad je oběma částem výkladu společná.

Proplácení cestovních náhrad zaměstnancům
Celá problematika cestovních náhrad pro zaměstnance je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění3. Konkrétně upravuje proplácení cestovních náhrad v § 152 a násl.
u těch organizací, které nejsou státní neziskovou organizací (dále zaměstnavatel). Další výklad
vychází ze znění zákoníku práce a je zestručněn. Pro plné znění doporučujeme nahlédnout přímo
do zákona.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu
a) jízdních výdajů,
b) výdajů za ubytování,
c) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),
d) nutných vedlejších výdajů.
Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytovat i další náhrady výdajů, za cestovní náhrady se však
považují pouze ty, které byly poskytnuty v souladu s ustanoveními § 152 zákoníku práce. Náhradám poskytnutým mimo tato ustanovení se říká „náhrady nad limit“.
Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové
přepravy a taxislužby poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v prokázané výši oproti doložení prvotního dokladu. Použije-li zaměstnanec (se souhlasem zaměstnavatele) místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený
hromadný dopravní prostředek.

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé silniční motorové vozidlo4, přísluší
mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady
za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné
hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec
3
4

Dříve tuto problematiku upravoval samostatný zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem
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dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec
cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.
Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže,
použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem – vyhláškou MPSV ČR.
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci
náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty
použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně
ve výši
a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Výše stravného se postupně mění a to rozhodnutím MPSV ČR a je zveřejňována v příslušné
vyhlášce.
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda
nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Náhrady za ubytování v souvislosti s pracovní cestou, resp. nutných vedlejších výdajů se proplácí po schválení zaměstnavatelem po předložení prvotního dokladu.

Vše uvedené se týká tuzemských pracovních cest. Úprava zahraničních pracovních cest vyplývá
z § 166 a násl. zákoníku práce. Podstata úpravy je velmi podobná s tuzemskými pracovními cestami, pouze výše náhrad se liší.

Proplácení cestovních náhrad dobrovolníkům
Vzhledem k tomu, že mnoho neziskových organizací pracuje pouze s dobrovolníky (tedy osobami
bez zaměstnaneckého či jiného obdobného poměru), musí sama vlastním předpisem5 upravit poskytování cestovních náhrad za uskutečněné služební cesty ve prospěch organizace.
5

Vnitřní předpis je možné nahradit rozhodnutím orgánu organizace (musí být zaznamenáno např. v zápisu z jednání).
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Při vytváření vnitřního předpisu je možné (a vhodné) inspirovat se právní úpravou ze zákoníku
práce, která je citována výše. Rozhodně však není vyloučeno upravit celou problematiku cestovních náhrad jiným způsobem, některé náhrady plně vyloučit nebo podstatně snížit výši náhrady
apod.
Obsah vnitřního předpisu o proplácení cestovních náhrad
Jedním ze základních ustanovení vnitřního předpisu musí být definice okruhu osob, kterým je
možné proplatit cestovní náhrady. Doporučuje se tento okruh uvést velmi obecně (např. funkcionáři, činovníci, osoby zabezpečující akce a projekty a osoby vyslané na služební cestu v souvislosti
s činností konanou ve prospěch organizace)6.
Dále je třeba definovat, co je služební cesta, resp. co není služební cesta (v praxi dochází k potížím například při proplácení cestovného doprovodu dorostu na zápas nebo vedoucím oddílu na
výpravě s dětmi).
Z předpisu musí být patrno, co je možné proplatit jako cestovné. Doporučuje se uvést výčtem,
nezapomenout na různé doplňky k cestovním nákladům jako jsou místenky, lůžka a příplatky.
Obecně je možné proplatit cestovné, pokud bylo využito
▶▶ prostředků hromadné dopravy (vlak, autobus, MHD);
▶▶ vlastního7 motorového vozidla.
Jako součást cestovného lze proplatit
▶▶ místenky a příplatky pro vlaky vyšších tříd IC a EC;
▶▶ nutné vedlejší náklady související se služební cestou (parkovné, rezervační poplatky).
Předpis může stanovit i to, co není možné považovat za součást cestovného. Při definování výčtu
by organizace měla zohlednit vlastní rozpočtové možnosti. Příkladem takových položek může být
například:
▶▶ při použití vlaku – jízdné I. třídou;
▶▶ náhrady za jízdy vozem taxislužby;
▶▶ stravné a kapesné;
▶▶ lehátka a lůžka při cestách pouze po České republice.
Náhrady za ubytování a další nutné vedlejší výdaje nemusí být předpisem explicitně řešeny.
V praxi bývají součástí cestovního příkazu a bývají schváleny oprávněnou osobou. Teprve pak je
možné je proplatit.
Dále musí být definován proces zahrnující schválení pracovní cesty až po proplacení cestovného.
Součástí úpravy musí být i definice osob, které jsou oprávněny vysílat osoby na pracovní cesty
(schvalovat pracovní cesty a vyúčtování cestovních náhrad).
K proplacení cestovného se běžně využívá cestovní příkaz. Ten se používá jak pro vyznačení
schválení pracovní cesty, tak pro výpočet cestovní náhrady, resp. její proplacení.
6
Předpokládá se, že na služební cestu může být vyslána osoba starší 18 let. U nevýdělečných organizací je však běžné,
že i mladší 18 let se jezdí například vzdělávat a organizace by měla v předpisu pamatovat i na proplácení cestovních náhrad
mladistvým.
7
Při použití motorového vozidla, které je ve vlastnictví organizace, není možné proplatit cestovné jako náhradu.
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Ukázka – vyhláška MPSV ČR, která se týká náhrad na tuzemských pracovních cestách
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2009,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:
§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.
Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 27,20 Kč u motorové nafty.
§5
Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena
pohonných hmot, se zrušuje.
§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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Při tvorbě předpisu je třeba vyřešit i právní vztah mezi poskytovatelem cestovní náhrady a příjemcem. Ten se běžně tvoří uzavřením smlouvy o proplácení cestovních náhrad (podle § 51 občanského zákoníku). Sama organizace stanoví její obsah a období, na které bude uzavřena.

Výpočet cestovného a náležitosti k proplacení
K proplacení cestovní náhrady je nutné vždy mít
a) řádně vyplněný cestovní příkaz;
b) uzavřenou smlouvu o proplácení cestovních náhrad8.
Další náležitosti nutné k proplacení vyplývají ze způsobu cestování. Byla-li k pracovní cestě
použita hromadná doprava (autobus, vlak, MHD), pak se k cestovnímu příkazu přiloží jízdenky
a náhrada je pak součtem prokázaného vynaloženého cestovného.
Pokud bylo k pracovní cestě použito osobní vozidlo, pak je nutné dále přiložit
▶▶ kopii velkého technického průkazu od vozidla, podle kterého se zjistí průměrná spotřeba
pohonných hmot;
▶▶ doklad o ceně pohonných hmot v období, kdy byla služební cesta uskutečněna.
V praxi se kopie technického průkazu nedokládá ke každému cestovnímu příkazu. Pokud se užívá
stále stejné vozidlo, pak stačí kopii přiložit jedenkrát. Užívá-li osoba více vozidel, je třeba mít kopie
technického průkazu od každého z nich. Na cestovním příkazu je třeba uvádět vždy přesnou identifikaci vozidla (nejlépe SZP či typ vozidla) tak, aby bylo možné vždy jednoznačně vypočítat náhradu (tj.
abychom věděli, které údaje z kterého technického průkazu použít k výpočtu náhrady).
Cenu PHM je možné doložit dokladem o nákupu PHM z období, ve kterém se služební cesta
uskutečnila. Nebo je možné použít ceny stanovené vyhláškou MPSV. Přesný postup musí upravit
vnitřní předpis organizace.
Pro výpočet celkové náhrady je třeba znát ještě dva údaje
▶▶ výši náhrady za opotřebení vozidla a
▶▶ počet ujetých km.
Náhrada za opotřebení vozidla musí být stanovena vnitřním předpisem. Její výše by měla být
odvislá od příslušné právní úpravy v zákoníku práce. Doporučuje se, aby organizace nestanovovaly
vyšší náhradu za km než je max. náhrada daná vyhláškou MPSV.
Vnitřní předpis může také stanovit, že výši náhrady může aktualizovat výkonný orgán organizace (dokládá se zápisem z jednání). Toto praktické ustanovení může reflektovat aktuální výši
prostředků v rozpočtu.
Ukázka – rozhodnutí rady o výši náhrady za opotřebení
Rozhodnutí výboru ze dne 12. 12. 2009:
Výše náhrady za opotřebení vozidla pro rok 2010 se stanovuje v souladu se Směrnicí k proplácení cestovních náhrad
na 2 Kč za 1 km.
8 Při opakovaném proplácení cestovních náhrad není třeba uzavírat opakovaně i smlouvu. Vyřeší se obdobím, na které
je smlouva uzavřena.
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V praxi se někdy stává, že účetní jednotka buď nedisponuje množstvím volných finančních prostředků a nebo činovník nemá zájem o proplacení celé výše náhrady. V tomto případě je možné
sjednat poskytnutí cestovních náhrad při použití motorového vozidla ve výši ceny jízdného hromadného dopravního prostředku.
Prakticky to znamená, že činovníkovi, který jel autem z Pardubic do Prahy a zpět je možné místo
vypočtené náhrady (dle předpisu) 1 000 Kč vyplatit pouze 160 Kč (tj. cenu jízdenky vlakem tam
a zpět). Tuto „krácenou“ náhradu je však také nutné doložit. Buď se k cestovnímu příkazu připojí
kopie nějaké jízdenky, která dokládá cenu za předmětnou jízdu nebo stačí třeba vytisknout z internetového vyhledávače (www.idos.cz) cenu jízdenky.
Vyplnění cestovního příkazu
Cestovní příkaz je možné rozdělit na tři části:
A) Nacionálie činovníka a bližší určení cesty
Zde se vyplňuje
▶▶ identifikace účetní jednotky (můžeme použít pro zjednodušení razítko);
▶▶ příjmení, jméno, titul toho, kdo koná cestu;
▶▶ bydliště;
▶▶ údaje o spolucestujících (používá se např. při hromadné jízdence – pak stačí vyplnit jeden
cestovní příkaz);
▶▶ určený dopravní prostředek – zaznamenáváme typ auta, SPZ, průměrnou spotřebu;
▶▶ informace o poskytnuté záloze;
▶▶ podpis činovníka oprávněného k povolení cesty.
Informace o konané cestě v tabulce:
Počátek pracovní cesty

Místo jednání

Účel cesty

Konec pracovní cesty

Olomouc 10. 10. 2009

Brno

Seminář pro vedoucí oddílů

Olomouc 11. 10. 2009

V tabulce není třeba vyplňovat čas odjezdu a příjezdu. Tento údaj je nutný ke spočítání doby trvání
pracovní cesty, kterou uskutečnil zaměstnanec. Platí tedy zejména pro zaměstnance.
Shoda počátku a konce pracovní cesty není nic výjimečného. Vždy, když „cestovatel“ vyjíždí na pracovní cestu a třeba v rámci téhož dne se vrací, není jiná možnost, jak tuto skutečnost zaznamenat.
Na každém cestovním příkazu musí být informace o typu vozidla (nejlépe i s SPZ), kterým byla
cesta uskutečněna. Je to z důvodu, kdy jeden činovník používá více osobních vozidel a případná
kontrola musí jednoznačně zjistit, zda byla řádně spočtena cestovní náhrada (tj. zda byla použita
správná průměrná spotřeba PHM).
Součástí cestovního příkazu musí být vždy podpisy schvalovatele pracovní cesty. Cestovní příkaz má být schválen PŘED započetím pracovní cesty a PO jejím skončení. První souhlas znamená,
že daný činovník odsouhlasil její konání, druhý souhlas pak, že souhlasí s jejím výsledkem.
Je tedy jasné, že pokud si nechá činovník schválit svou pracovní cestu před konáním cesty, má zajištěno, že dostane po jejím uskutečnění náhradu za prokázané cestovní náhrady. Pokud tak neučiní,
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může se stát, že při předložení vyúčtování mu vedoucí střediska sdělí, že náhradu nedostane, protože
středisko nemá peníze.
Schválení se vyznačuje podpisem na cestovním příkazu v předepsaných kolonkách. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na každém cestovním příkazu, který je předložen k proplacení, musí být
dva podpisy schvalovatele.
B) Přehled vyúčtování pracovní cesty
Náležitosti k vyplnění jsou uvedeny v následujícím příkladu:
Přehled vyúčtování pracovní cesty
Datum
10. 10. 2009
10. 10. 2009
11. 10. 2009
11. 10. 2009

Odjezd
příjezd
Olomouc
Brno
Brno
Olomouc

Hod.

Použitý
prostředek

Km

Sazba
náhrady

Jízdné

AUV

80

4,75

–

380,00

AUV

80

4,75

–

380,00

Přeplatek

760,00
0,00
760,00

CELKEM
ZÁLOHA
Doplatek

Celkem Upraveno

Do sloupce „jízdné“ se zapisují nárokované výdaje za použití dopravního prostředku kromě
osobních vozidel a motocyklů, které jsou prokázaným výdajem (nutné doložit jízdenkou). Do
sloupce „prostředek“ se zaznamenává druh dopravního prostředku. Ve sloupci „sazba“ se zapisuje
částku, která vyšla ve výpočtu jako náhrada na 1 km (pouze v případě použití os. vozidla).
Do sloupce „celkem“ se zapíše vždy částka po výpočtu, zpravidla zaokrouhlená na padesátníky.
Sloupec „upraveno“ slouží např. pro opravy chybných výpočtů.
Pod přehledem vyúčtování je místo pro podpis účtovatele (tj. osoby, která vypisuje kalkulaci
cestovného na příkazu, nejčastěji však podepisuje ten, kdo žádá vyplacení náhrady) a datum.
C) Vyplacení cestovní náhrady
Některé cestovní příkazy je možné využít zároveň jako pokladní doklady, ať už pro výplatu zálohy nebo vlastních cestovních náhrad. Záleží na zvyklostech hospodáře, zda k cestovnímu příkazu
vyplňuje zvláštní pokladní doklad či nikoliv.
Výpočet sazby náhrady na 1 km při použití vozidla
Výpočet se provádí předem stanoveným způsobem, který vychází z těchto nutných údajů
a) průměrná spotřeba vozidla na 100 km;
b) cena pohonné hmoty za 1 litr;
c) částka náhrady za opotřebení;
d) počet ujetých km.
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Výdajový – příjmový pokladní doklad číslo
Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena

															
Vyplacená záloha: 0,00 Kč

39/09

na Kč 760,00

Doplatek – přeplatek: 760,00 Kč
Slovy: Sedmsetšedesátkorun==
_____________			 Novák 20/10			
datum a podpis		
datum a podpis
upravil vyúčtování		
příjemce (totožnost)

Hájek

20/10			 _________________
datum a podpis				
schválil
pokladníka

Průměrná spotřeba vozidla se zjistí z kopie technického průkazu vozidla, která musí být uložena
pro případnou kontrolu. Zde jsou většinou uvedeny tři částky spotřeby při různých rychlostech.
Údaje o průměrné spotřebě se mohou lišit v závislosti na typu a stáří vozidla.
Příklad – I. část

Výpočet průměrné spotřeby = 7,60 + 6,87 + 6,53 = 21. Celkový součet 21/3 (položky) = 7,00 litrů/100 km
Rychlost
Spotřeba PHM na 100 km
60 km/h
7,60
6,87
90 km/h
6,53
120 km/h
Cena pohonných hmot se určí z prvotního dokladu od nákupu PHM. K cestovnímu příkazu je
tedy nutné doložit paragon od nákupu benzínu. Částka náhrady za opotřebení vozidla musí být
stanovena rozhodnutím rady příslušné organizační jednotky. Počet ujetých kilometrů zjistíme dle
údajů tachometru vozidla.
Při výpočtu sazby postupujeme následovně
a) průměrná spotřeba na 100 km děleno 100 = spotřeba na 1 km (v litrech);
b) spotřeba na 1 km krát cena 1 litru benzínu = sazba náhrady za PHM na 1 km (v Kč);
c) sazba náhrady za PHM na 1 km plus náhrada za opotřebení vozidla = celková sazba náhrady na 1 km (v Kč);
d) celková sazba náhrady na 1 km krát počet ujetých km = celková náhrada za ujeté km
(v Kč).
Příklad – II. část

Navažme na informace, které jsou napsány v jednotlivých částech cestovního příkazu (v ukázkách)
a ukažme si prakticky postup výpočtu náhrady.
Rekapitulace nutných údajů pro výpočet:
průměrná spotřeba vozidla na 100 km – 7,00 litrů
cena pohonné hmoty za 1 litr – 25 Kč
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částka náhrady za opotřebení – 3,00 Kč
počet ujetých km – 160 km
Výpočet celkové cestovní náhrady v příkladu:
7 : 100 = 0,07
0,07 × 25 = 1,75
1,75 + 3,00 = 4,75
4,75 × 160 = 760,00 Kč
V praxi bývá zvykem psát postup výpočtu v konkrétních číslech nad tabulku sumáře cest tak, aby
případná kontrola revizní komise či hospodáře mohla být provedena rychleji a efektivněji.
Ukázka – Smlouva o proplácení cestovních náhrad

Smlouva o proplácení cestovních náhrad
Název: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová
Sídlo: Jiráskova 113, 571 01 Moravská Třebová
Statutární orgán: Kamila Zajícová
IČO: 123 456 78 (dále jen Junák)
a
Jméno a příjmení: Ing. Jan Panel
Bydliště: Svitavská 32, 568 02 Svitavy
Datum narození: 15. května 1980
se dohodli na této smlouvě dle § 51 občanského zákoníku takto:
I.
Junák se zavazuje poskytnout druhé smluvní straně cestovní náhrady za uskutečněné služební
cesty v souvislosti s činností konanou ve prospěch Junáka.
II.
Cestovné bude poskytováno na základě řádně vyplněného cestovního příkazu dle Směrnice
k proplácení cestovních náhrad.
III.
Junák je oprávněn od této smlouvy odstoupit zjistí-li hrubé porušení smluvních podmínek ze
strany výše uvedeného činovníka, zejména zjistí-li, že výše uvedený činovník provádí vyúčtování neoprávněně.
IV.
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu nejdéle
tří let.
V Moravské Třebové dne 1. 1. 2005					

V Moravské Třebové dne 1. 1. 2005

Kamila Zajícová									 Jan Panel
				

Junák													
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činovník

Ukázka – Vyplněný cestovní příkaz
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Ukázka – Směrnice o proplácení cestovních náhrad vydaná Junákem - svazem skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Výkonná rada Junáka

Směrnice k proplácení cestovních náhrad
1. Úvodní ustanovení
Směrnice v souladu se zněním Hospodářského řádu (bod 8.1) upravuje podmínky pro proplácení
cestovních náhrad Junákem - svazem skautů a skautek ČR a vztahuje se na Junák (jako celek) i
jednotlivé organizační jednotky.

2. Proplácení cestovních náhrad
Junák proplácí cestovní náhrady
• činovníkům ústředních orgánů,
• činovníkům rad a revizních komisí organizačních jednotek,
• činovníkům a členům Junáka zabezpečujícím akce Junáka,
• dalším činovníkům či osobám,
vyslaným na služební cestu v souvislosti s činností konanou ve prospěch Junáka.
K proplácení cestovních náhrad je oprávněna ta jednotka Junáka, v níž činovník funkci vykonává
nebo v jejíž prospěch je činnost vykonávána.
Služební cestou není doprava účastníků mladších 18 let a jejich dospělého doprovodu spojená
s účastí na akci. Náklady na dopravu účastníků akce se řídí obecnými ustanoveními Hospodářského
řádu.
Cestovní náhrady osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Junáku se neřídí touto
směrnicí, ale zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách.

3. Povolování služebních cest a schvalování vyúčtování
Služební cestu povoluje a její vyúčtování schvaluje:
• v Junáku (jako celku) statutární orgán Junáka
• v organizační jednotce statutární orgán organizační jednotky
• u služební cesty konané v souvislosti s akcí vedoucí akce
Příslušná rada může svým usnesením schválit odlišná pravidla pro povolování a schvalování
vyúčtování služebních cest.

4. Náležitosti vyúčtování cestovních náhrad
4.1 Smlouva o proplácení cestovních náhrad
Osoba konající služební cestu musí s Junákem uzavřít „Smlouvu o proplácení cestovních náhrad“.
Pokud koná služební cesty pro různé organizační jednotky Junáka, musí smlouvu uzavřít s každou z
nich.

4.2 Cestovní příkaz

Vyúčtování cestovních náhrad se provádí na cestovním příkazu. Při použití motorového vozidla je
jeho přílohou kopie technického průkazu vozidla (část s uvedením spotřeby pohonných hmot),
v případě opakovaných služebních cest stačí kopii technického průkazu přiložit jednou ročně.

5. Výše cestovních náhrad
5.1 Cestovní náhrady při použití prostředku hromadné dopravy
Výdaje za použití hromadné dopravy, včetně městské hromadné dopravy, se proplácejí v prokázané
výši, při cestě vlakem pouze vozem II. třídy, a to i za místenky a příplatky při použití vlaků vyšší
kategorie (např. InterCity, EuroCity).
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Junák - svaz skautů a skautek ČR
Výkonná rada Junáka

5.2 Cestovní náhrady při použití motorového vozidla
Při použití motorového vozidla se cestovní náhrady stanovují následujícím způsobem:
a) vždy je hrazena náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dále PHM) za ujeté
kilometry, vypočtená dle vzorce:
náhrada = ∅ spotřeba PHM / 100 x cena PHM x počet ujetých kilometrů
∅ spotřeba PHM - aritmetický průměr spotřeb PHM uvedených v technickém průkazu
cenu PHM stanoví doklad o nákupu PHM z doby před konáním služební cesty nebo
nejpozději tři dny po jejím ukončení (ve výjimečných případech, kdy nelze předložit doklad
o nákupu pohonných hmot, jako náhradní výpočetní pomůcku lze použít sazby stanovené
vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na každý kalendářní rok)
b) dále Junák může přiznat náhradu za použití vozidla, o její výši rozhodne příslušná rada
doložitelným způsobem
• u osobního automobilu až do hodnoty 3 Kč za kilometr
• u jednostopých vozidel až do hodnoty 1 Kč za kilometr
• u autobusů a nákladních automobilů až do hodnoty 12 Kč za kilometr
Při použití přívěsu je možné sazbu náhrady za použití vozidla zvýšit až o 15 %.
S osobou vyslanou na služební cestu je možné sjednat poskytnutí cestovních náhrad za použití
motorového vozidla ve výši ceny jízdného hromadného dopravního prostředku.

5.3 Ostatní cestovní náhrady

Nutné vedlejší náklady související se služební cestou (parkovné, rezervační poplatky apod.) a
náhrady za ubytování se proplácejí podle pravidel schválených příslušnou radou.

5.4 Neproplácené cestovní náhrady

Při služebních cestách dle této směrnice se neproplácí stravné a kapesné a cestovní náhrady za
cesty prostředky hromadné dopravy I. třídy.
Při služebních cestách v České republice nelze proplatit cestovní náhrady za cesty lůžkovým nebo
lehátkovým vozem, cesty letadlem nebo vozem taxislužby.

6. Závěrečné ustanovení
Směrnice schválená Výkonnou radou Junáka dne 11. 12. 2002 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2003.
Současně se ruší platnost Směrnice k proplácení cestovních náhrad ze dne 1. 3. 1997.
Starosta Junáka

Ing. František Šmajcl, v. r.

Příloha směrnice:
- Vzor „Smlouvy o proplácení cestovních náhrad“ (vzor smlouvy je uveden v minimálním
rozsahu, jednotky mohou vzor doplnit o další potřebná ustanovení)
- Příklad vyplněného cestovního příkazu
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Telekomunikační náhrady
Každá NNO může dle svého rozhodnutí proplácet (nahradit) prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s plněním (výkonem) funkce, práce či úkolu v její prospěch. Mimo proplácení
cestovních náhrad dochází nejčastěji k proplácení telekomunikačních poplatků.
Proplácení telekomunikačních náhrad musí upravovat vnitřní předpis organizace (nebo rozhodnutí výkonného orgánu NNO9). Předpis nebo rozhodnutí by mělo obsahovat:
▶▶ druhy náhrad, jejich specifikaci a způsob určení výše náhrady,
▶▶ pravidla pro proplácení, včetně celého postupu (předložení dokladu prokazující oprávněnost náhrady – určení výše náhrady – schvalovací postup – proplacení),
▶▶ vnitřní specifická pravidla organizace.
Z praxe vyplývá, že náhrady je možné proplácet opakovaně nebo jednorázově.

Opakované náhrady
Při výkonu funkce či dlouhodobě vykonávané činnosti ve prospěch NNO je možné proplácet telekomunikační poplatky z využívané pevné telefonní stanice či mobilního telefonu opakovaně.
U mobilního telefonu je třeba upravit, zda se vyžaduje smlouva s operátorem či je možné opakovaně proplácet průběžné dobíjení kreditu do telefonu. Doporučuje se, aby opakované náhrady byly
definovány pro pevné telefonní stanice a mobilní telefony se smlouvou.
Podmínkou pro opakované proplácení telekomunikačních poplatků z telefonní stanice je uzavření „Smlouvy o proplácení telekomunikačních poplatků“ (viz ukázka) mezi osobou, jíž mají být
poplatky propláceny, a NNO. Smlouva musí obsahovat výši proplácených měsíčních telekomunikačních poplatků nebo způsob jejího stanovení. Písemná smlouva je prostředkem vzniku právního
vztahu mezi poskytovatelem náhrady a osobou. Bez této smlouvy nelze náhrady proplácet. V účetnictví se pak proplácení dokládá touto smlouvou a vhodné je doložit kopii měsíčního vyúčtování.
Výše proplácených telekomunikačních poplatků
Výše proplácených telekomunikačních poplatků může být stanovena:
▶▶ ve výši skutečných telekomunikačních poplatků (při možnosti oddělit telekomunikační
poplatky související s činností ve prospěch NNO),
▶▶ ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za telekomunikační služby,
▶▶ ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za připojování k síti Internet.
Výše pravidelné měsíční částky může být stanovena:
▶▶ absolutní částkou,
▶▶ procentním podílem z měsíčních telekomunikačních poplatků,
▶▶ případně jejich vzájemnou kombinací.
Nejběžnější je poslední varianta – tj. vzájemná kombinace. Výše náhrady bývá většinou stanovena například na 40 % z celkové částky hovorného, nejvýše však 300 Kč měsíčně.

9
Pokud organizace nemá stanovená pravidla vnitřním předpisem nebo výkonným (nebo nejvyšším) orgánem NNO,
stanoví pravidla statutární orgán NNO.
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Když je tedy na vyúčtování telekomunikačních služeb uvedeno, že celková částka hovorného za
měsíc březen je 1 000 Kč, tak činovníkovi bude proplaceno 300 Kč. Výpočet = 40 % z 1 000 Kč =
400 Kč, avšak pozor na omezení nejvýše 300 Kč.
Telekomunikační poplatky jsou propláceny na základě předložení kopie vyúčtování od provozovatele telekomunikačních služeb. Výše proplácených poplatků nemůže v uvedeném případě přesáhnout částku uvedenou v tomto vyúčtování.
Způsoby stanovení pravidelně proplácené částky
Vzhledem k tomu, že NNO musí hospodařit efektivně a transparentně, je třeba definovat vhodný a správný postup ke stanovení částky, která bude opakovaně proplácena jako náhrada telekomunikačních poplatků. Postup bývá stanoven vnitřním předpisem. Díky tomu je možné odbourat
administrativu spojenou s proplácením (dokládání měsíčních vyúčtování, zaškrtávání hovorů ve
výpisech hovorů, sledování jednotlivých hovorů a jejich zaznamenávání atd.).
Pro stanovení výše pravidelně proplácené měsíční částky může NNO stanovit vlastní postup.
V praxi se osvědčily tyto varianty:
1. porovnání průměrné výše telekomunikačních poplatků za 6 měsíců předcházejících nástupu činovníka do funkce a za 6 měsíců ve funkci,
2. posouzení rozsahu využití telefonní stanice na základě podrobného výpisu telekomunikačních poplatků od provozovatele telefonní stanice nejméně za 2 měsíce (v takovém případě
může NNO uhradit náklady spojené s podrobnými výpisy),
3. posouzení rozsahu využití telefonní stanice na základě podrobného písemného sledování
využívání telefonní stanice nejméně za 2 měsíce provedené samotným činovníkem.
Částečně zjednodušeně lze popsat pravidla pro stanovení měsíční částky náhrady takto:
1. Porovnání průměrné výše telekomunikačních poplatků za 6 měsíců se provede tedy až po půl
roce činovníka ve funkci. Činovník přinese 6 měsíčních výpisů svého telefonu před nástupem
do funkce a 6 měsíčních výpisů svého telefonu po nástupu do funkce. Z každých šesti výpisů
se provede jednoduchý aritmetický průměr a rozdíl mezi průměry činí absolutní nárůst. Ten
je třeba příslušně zaokrouhlit, případně drobně upravit a tím vznikla částka měsíční náhrady.
Je logické, že po spočtení náhrady budou proplaceny dodatečně měsíční náhrady za oněch 6
měsíců, za které nebyly úhrady provedeny.
Příklad 1

Činovník nastupuje do funkce v měsíci květnu 2009. Dle vyúčtování telekomunikačních poplatků
za 6 měsíců před nástupem do funkce jsme zjistili tyto hodnoty telekomunikačních nákladů:
duben 2009

518,30

březen 2009
669,10

únor 2009
428,00

leden 2009
571,10

prosince 2008
690,90

listopad 2008

588,30

Průměr PŘED nástupem do funkce = 577,60
Dle vyúčtování telekomunikačních poplatků za 6 měsíců po nástupu do funkce jsme zjistili tyto
hodnoty telekomunikačních nákladů:
říjen 2009

916,90

září 2009
1 003,60

srpen 2009
964,70

červenec 2009
801,40

červen 2009
788,20

květen 2009

937,00
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Průměr PO nástupu do funkce = 902,00
Rozdíl průměrů (nová výše náhrady od OJ) = 324,40 (zaokrouhleno na 330 Kč měsíčně)
2. Činovník počká 2 měsíce, poté přinese 2 podrobné měsíční výpisy, které si nechá zhotovit
svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. V těchto podrobných výpisech vyznačí hovory, které vedl v souladu s výkonem své funkce. Ceny těchto hovorů se sečtou v každém měsíci
zvlášť. Jednoduchým porovnáním či průměrem se stanoví částka měsíční náhrady. Je důležité
připomenout, že poplatky za provedení podrobných výpisů může zaplatit NNO, která je po
činovníkovi požaduje. V současné době se také setkáváme s tím, že někteří operátoři poskytují
tuto službu (podrobný výpis hovorů) zdarma či je k dispozici na internetu.
3. Tato varianta patří k nejsložitějším. Znamená to připravit si k telefonu tabulku pro záznam
hovorů, podrobné informace o cenách hovorů v jednotlivých časových pásmech během dne
a konečně hodinky (stopky), kterými se určí čas hovoru. Činovník si v tomto případě musí
sledovat 2 měsíce všechny hovory, které chce proplatit po své NNO, a spočítat celkovou částku
protelefonovaných služeb.
Je rozumné, aby NNO ve vnitřním předpise stanovila i pravidla pro „přezkum“ (přepočet) výše
náhrad. K tomu by mělo dojít například při změně činovníka ve funkci, zahájení nového funkčního období apod. Lze připustit i možnost, že k přezkumu nemusí dojít, pokud například dojde ke
snížení částky náhrady nebo jejímu zvýšení jen o určité nízké procento (např. do 20 %).
Příklad 2

Činovník v předcházejícím funkčním období dostával pravidelně měsíčně 300 Kč jako náhradu
za užívání internetu. Nyní má dojít k přepočtu v souladu s vnitřním předpisem. Podle posouzení
činovníka došlo k nárůstu užívání internetu ve prospěch NNO a žádá o zvýšení měsíční náhrady
o 50 Kč. Předpis umožňuje zvýšení náhrady bez přezkumu max. o 25 %.
Pro kontrolu musíme spočítat 25 % z 300 Kč, což je 75 Kč. Z toho vyplývá, že maximální zvýšení
měsíční náhrady může být 75 Kč. Protože činovník žádá pouze o navýšení 50 Kč, je to v souladu
s vnitřním předpisem a náhrada může být zvýšena bez dalšího zkoumání.
Na první pohled složitý postup stanovování náhrad má mimo jiné jeden zásadní cíl – objektivizaci nákladů za telekomunikační služby, které proplácejí NNO vlastním členům. V praxi totiž
dochází k dotování těchto nákladů z dotací a jedině při prokázání účelu a skutečného uskutečnění
nákladů mohou být posouzeny jako nezbytné a oprávněné náklady.

Jednorázové proplacení
Za jednorázové proplacení telekomunikačních poplatků se vždy považuje proplacení ceny telefonní karty či kupónu do mobilního telefonu a dále jednorázové proplacení vyúčtování pevné či
mobilní telefonní stanice za telekomunikační služby.
Pravidla pro jednorázové proplacení telekomunikačních poplatků stanoví svým písemným rozhodnutím orgán NNO. Pokud takové rozhodnutí neexistuje, rozhoduje o proplacení telekomunikačních poplatků příslušný
a) statutární orgán v rámci hospodaření NNO nebo
b) v rámci hospodaření akce (projektu) její vedoucí.
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Vzhledem ke skutečnosti, že používání mobilních telefonů na akcích a projektech je běžnou
záležitostí, doporučujeme NNO přijmout jasná pravidla pro jejich proplácení.
V obou případech by mělo být u účetního dokladu, na základě jehož se telekomunikační poplatky proplácí, uveden účel použití telekomunikačních služeb a schválení jejich proplacení činovníkem, který rozhodnutí o proplacení učinil. Důvodem je snaha o maximální transparentnost a toto
opatření slouží také jako jeden z kontrolních mechanismů.
Nejčastěji dochází k jednorázovému proplácení na akcích. Například na táborech či vzdělávacích
akcích, které trvají jen určitou omezenou dobu a k jejichž zajištění je třeba využívat telefonu či internetu, je pak nutné postupovat dle směrnice (konkrétně tedy o jednorázové náhradě).
Pokud si činovník chce nechat proplatit dobití mobilního telefonu, musí donést prvotní doklad
o tomto dobití vedoucímu akce (není-li tedy stanoveno jinak). Ten v případě, že souhlasí s proplacením, vyznačí na zadní stranu tohoto dokladu svůj souhlas (napíše například „Souhlasím, využito
k organizaci vzdělávací akce“) a připojí podpis. S takto doplněným dokladem může činovník jít za
hospodářem a ten mu jej na základě výdajového pokladního dokladu proplatí.
Telekomunikační poplatky mohou být proplaceny na základě dokladu o pořízení telefonní karty či kupónu k dobití kreditu do mobilního telefonu nebo na základě kopie vyúčtování pevné či
mobilní telefonní stanice. Výše proplácených poplatků nemůže přesáhnout částku uvedenou na
těchto dokladech.
S cílem minimalizovat administrativu a téměř bezvýznamný dopad jednorázových proplacení
telekomunikačních náhrad se doporučuje nevyžadovat v těchto případech smlouvu o proplácení
telekomunikačních náhrad.
Protože se problematika proplácení telekomunikačních náhrad může zdát složitá, uvádíme tuto
rekapitulaci:
A. Opakované proplácení – rekapitulace
(pevná telefonní stanice, mobilní telefon se smlouvou)
1. Pravidla
οο stanoví rada (výbor) NNO písemně
οο pokud ne, tak rozhoduje statutární orgán NNO
2. Smlouva o proplácení telekomunikačních poplatků
3. Výše náhrady
οο jen to, co provolá – prokáže to výpisem telefonního hovorů či vlastním přehledem,
nebo
οο pravidelná měsíční částka z telekomunikačních poplatků, nebo
οο pravidelná měsíční částka z poplatků za připojování k síti Internet
Jak může vypadat pravidlo pro stanovení výše náhrady:
1. porovnání poplatků za 6 měsíců předcházejících nástupu činovníka do funkce
a za 6 měsíců ve funkci
2. podrobný výpis za 2 měsíce
3. vlastní sledování hovorů činovníkem – podrobný výpis za 2 měsíce
4. Proplacení náhrady
οο je prováděno na základě kopie vyúčtování telekomunikačních poplatků a v souladu
s určenou výší náhrady (měsíční)
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B. Jednorázové proplacení – rekapitulace
(kupóny do mobilních telefonů a jednorázové proplacení náhrad – pevná telefonní stanice, mobilní telefon se smlouvou)
1. Pravidla
οο písemně stanoví rada (výbor) NNO
οο pokud ne, tak rozhoduje statutární orgán NNO nebo vedoucí akce (projektu)
2. Proplacení náhrady
Proplacení probíhá na základě prvotního dokladu
οο např. paragon při nákupu dobíjecího kupónu
οο kopie vyúčtování telekomunikačních poplatků z pevné telefonní stanice nebo mobilního telefonu se smlouvou
ALE vždy by měla odpovědná osoba své schválení a účel použití vyznačit k dokladu podpisem,
kterým se dokládá výše náhrady.

Vzor smlouvy o proplácení telekomunikačních poplatků
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Smlouva o proplácení telekomunikačních poplatků
Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Moravská Třebová
Sídlo:
Jiráskova 113, 571 01 Moravská Třebová
jednající prostřednictvím statutárního orgánu: Kamila Zajícová

IČO: 123 456 78
dále jen Junák

a
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

Ing. Jan Panel
Svitavská 32, 568 02 Svitavy
15. května 1980

dále jen smluvní osoba

se dohodli takto:
I.
Junák se zavazuje poskytovat výše uvedené smluvní osobě v souladu se Směrnicí k proplácení
telekomunikačních poplatků úhradu telekomunikačních poplatků z níže uvedené telefonní stanice (pevné/mobilní), které budou uskutečněny pro potřeby Junáka, a to ve věcech souvisejících
s následující funkcí (funkcemi) či činností (činnostmi): hospodář střediska.
Číslo telefonní stanice: +420 604 333 666
II.
Smluvní strany se dohodly na tomto vymezení výše úhrady:
 ve výši skutečných tel. poplatků  ve výši pravidelné měsíční částky
 poplatek za telefonní impulsy		  poplatek za Internet
maximální procentuální výše úhrady z měsíčního vyúčtování: 45 % ze součtu obou částek poplatků
maximální částka výše úhrady z měsíčního vyúčtování: 		 300 Kč
III.
Úhrada bude činovníkovi poskytována pouze za uskutečněné telekomunikační služby pro výše
uvedené účastnické číslo telefonní stanice na základě fotokopie vyúčtování telekomunikačních
poplatků příslušného měsíce, vyhotoveného provozovatelem telekomunikačních služeb.
IV.
Předmětem úhrady nebudou další platby spojené s provozem telefonní stanice, včetně nákladů
na případnou opravu telefonní stanice.
V.
Junák je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li hrubé porušení smluvních podmínek
ze strany výše uvedené smluvní osoby, zejména zjistí-li, že smluvní osoba provádí vyúčtování
neoprávněně.
VI.
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu nejdéle tří
let.
V Moravské Třebové dne 1. 1. 2005					

V Moravské Třebové dne 1. 1. 2005

Kamila Zajícová				

Jan Panel		
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Platební styk
Pokladna a její správa
V praxi v podstatě stále nakládáme s hotovými penězi. S jejich správou je spojena řada činností. Ty
musí zcela perfektně ovládat zejména ti, kteří s penězi NNO nakládají. Z tohoto důvodu věnujte
pozornost této kapitole o pokladně a všemu, co se k ní váže. Vzhledem k tomu, že pokladna a její
správa většinou není řešena žádnými právními předpisy, budeme někdy ve výkladu určitých problémů odvozovat jejich řešení z účetní praxe.
Teoretický úvod
Povinnost evidence pokladní hotovosti vyplývá přímo ze zákona o účetnictví. V souladu s předmětem účetnictví mají všechny účetní jednotky povinnost účtovat o stavu a pohybu pokladní
hotovosti, neboť se jedná o účtování o stavu a pohybu majetku účetní jednotky.
Z pohledu povinnosti evidovat příjmy a výdaje pokladní hotovosti a následného účtování
o těchto příjmech a výdajích není až tak rozhodující, zda účtujeme v soustavě jednoduchého, nebo
v soustavě podvojného účetnictví.
Označením „pokladna“ míníme krabičku či železný trezor, ve kterém se uchovávají peníze. Pojem „správa pokladní hotovosti“ značí nakládání s penězi, jejich evidenci, kontrolu, resp. další
činnosti.
Je běžné, že v účetní jednotce je minimálně jedna korunová pokladna. Tato pokladna nechť je
centrální pokladnou (tj. tou, co spravuje hospodář/ekonom účetní jednotky). Běžně se v praxi
užívají i další, tzv. dílčí pokladny. Tyto pokladny mohou v našich účetních jednotkách spravovat
například jednotlivé oddíly, základny, tábory, velké akce, projekty atd. Pro tyto dílčí pokladny však
platí všechna zde uvedená pravidla. Dílčí pokladny nesmí vznikat „živelně“, nýbrž musí o jejich
vzniku rozhodnout pověřený orgán či osoba.
Méně často se vyskytují tzv. valutové pokladny. Valutou označujeme cizí měnu (hotové peníze
cizího státu). Správa valutových pokladen je částečně odlišná.
Výdajové a příjmové pokladní doklady
Problematika dokladů v účetnictví je předmětem samostatné kapitoly 3.1. Proto se v této části
zaměříme výhradně na vystavování výdajových a příjmových pokladních dokladů.
V úvodu této kapitoly je nutné zdůraznit, že v žádném právním předpise se nehovoří o tom,
že by výdajové a příjmové pokladní doklady byly předepsány jako povinné, byť se dopracujeme
k tomu, že ač jsou explicitně uvedeny v právních předpisech, tak jsou velmi praktické a že bychom
si asi bez nich těžko dokázali představit správu pokladní hotovosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že například zákon o účetnictví nezná vůbec pojmy jako výdajový a příjmový pokladní doklad. Právní předpisy tuto oblast upravují velmi obecně a každá účetní jednotka se musí rozhodnout, jakým způsobem bude naplňovat některá jejich ustanovení. Z
praxe plyne, že užití výdajových a příjmových dokladů je účelné a v podstatě nejjednodušší.
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Po přečtení výše uvedeného odstavce je možné položit si otázku k čemu tedy vlastně výdajové
a příjmové pokladní doklady používáme, když nejsou povinné. Odpověď vyplývá z toho, že zákon
o účetnictví říká, že účetní případy je možné účtovat do účetnictví výhradně na základě účetních
dokladů. Na účetní doklady jsou kladeny určité požadavky, aby mohly být použity do účetnictví. Musí splňovat zákonem požadované náležitosti. Ty jsou uvedeny v § 11 zákona č. 563/91 Sb.,
o účetnictví, kde se praví:
§ 11
Účetní doklady
(2) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního případu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem dle písmene d),
f ) podpisový záznam podle § 33a, odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Význam jednotlivých náležitostí byl vysvětlen podrobně v kap. 3.1. Zde pouze shrňme, že pokladní doklady vlastně využíváme k doplnění všech požadovaných náležitostí účetních dokladů.
V praxi se setkáváme nejčastěji se situacemi, kdy je forma pokladního (resp. účetního) dokladu
nechána na jeho výstavci (tvůrci). Nejběžněji se využívá těchto forem:
1. formuláře pokladních dokladů se koupí v papírnictví. Zde je třeba upozornit na to, že
ne každý zakoupený předtištěný formulář pokladních dokladů odpovídá požadavkům na
účetní doklady. Chybějící náležitosti je třeba doplnit, odpovědnost je na účetní jednotce,
nikoliv na prodejci dokladů;
2. pokladní doklady jsou tištěny přímo z účetního software. Tyto software umožňují nastavit
požadované náležitosti, resp. je přednastavit tak, aby se na každém dokladu tiskly automaticky;
3. pokladní doklady vytvořil účetní sám například ve Wordu či Excelu. Tato situace nebývá
příliš častá, ale vyloučit ji nelze. I zde je nutné dát pozor, aby pokladní doklady měly v konečném důsledku všechny potřebné náležitosti.
Pokladní doklady lze také označovat souhrnným pojmem krycí doklady. Toto značení vychází
z toho, že aby vznikl účetní doklad po proběhlé pokladní operaci, musí být k prvotnímu dokladu
přidán doklad, který jej tzv. kryje a přidává chybějící náležitosti účetního dokladu – od toho krycí
doklady.
Ještě připomeňme, že k jednomu krycímu dokladu (zejména výdajovému) lze připojit mnoho prvotních dokladů. Někteří pokladníci/hospodáři/účetní se stále ještě nenaučili využívat možnosti vyhotovovat tzv. souhrnné doklady. Nejčastějším případem je vyplacení cestovného a dalších výdajů
činovníkovi. Tuto pokladní operaci lze provést na jednom výdajovém dokladu, ke kterému se připojí
několik prvotních dokladů (cestovní příkaz, paragony na další výdaje apod.). Zde se doporučuje využívat této možnosti i v hospodaření akcí – po velkém nákupu lze všechny doklady proplatit na jeden
VPD. Podstatné je dodržet následující pravidlo – pokud jsou doklady vypláceny různým osobám, je
nutné vystavovat VPD podle jednotlivých osob. Není možné proplatit veškeré požadavky a následně
doklady formálně proplatit na základě jednoho VPD s tím, že proplacené peníze přijal pokladník.
Někdy se v praxi užívá i v rámci jedné akce vystavování dvou různých pokladních dokladů (každý
pochopitelně označen jinou číselnou řadou). Dělá se to z důvodu usnadnění práce účetního. Příkladem může být vybírání účastnických poplatků na lesním kurzu od 40 účastníků. Pokladník si vystaví
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příjmový pokladní doklad pro příjem účastnického poplatku od každého účastníka (každý účastník
pak obdrží stvrzenku). Takových příjmových pokladních dokladů má pokladník 40. Účetní bude muset každý tento jednotlivý doklad vzít a zaúčtovat. Pro zjednodušení lze vystavit tzv. souhrnný nebo
též sběrný příjmový pokladní doklad a k němu přiložit oněch 40 příjmových dokladů (jako přílohu).
Účetní pak zaúčtuje jen souhrnný příjmový pokladní doklad. Účetním dokladem v tomto případě
bude sběrný doklad s přílohami.
Někdy se také vyskytují příjmové doklady řešené pouze seznamem účastníků (jméno, příjmení, adresa) s vyznačením částky, kterou vložili. Tento způsob je také možný, ač patří mezi méně obvyklé. Je
nutné poznamenat, že i takto vyhotovený účetní doklad musí obsahovat všechny požadované náležitosti!
Další dotazy na tuto oblast vyplývají z formy, kterou je vhodné zvolit pro uchovávání aktuálních
pokladních dokladů, resp. forma pro předání pokladních dokladů k zúčtování účetnímu. Nejvhodnější formou je nalepené prvotní a druhotné doklady na list papíru tak, aby bylo patrné, který doklad
prvotní patří ke kterému dokladu pokladnímu (resp. by měly být očíslovány – např. k jednomu VPD
patří tři paragony, tak na VPD v kolonce „Přílohy“ by mělo být číslo 3 a na paragonech, které patří
k tomuto výdajovému dokladu by měla být napsána čísla 1–3. Každopádně lze vymyslet i jiný způsob
číslování).
Pozor na nešvar, který se běžně stává – někteří hospodáři či pokladníci lepí prvotní a druhé doklady
tak chaoticky, že není možné při následném účtování či kontrole lehce zkontrolovat správnost součtů
či náležitostí apod. Důvodem pro tuto formu bývá i skutečnost, že takto „nahuštěné“ doklady zaberou
méně místa či se reviznímu orgánu nebude chtít probírat takto zpracovanými doklady. Před tímto
nešvarem varuji!
Náležitosti výdajových a příjmových pokladních dokladů se odvozují většinou z předtištěných
formulářů, které lze zakoupit v papírnictví. Existují různé druhy, některé jsou tzv. jednoduché (tj.
obsahují pouze pokladní doklad) nebo složené (obsahují pokladní doklad a zároveň předtisk pro
doplnění dalších náležitostí účetního dokladu).
Těm, kteří vedou jednoduché účetnictví, doporučuji využívat jednoduché doklady, pro OJ vedoucí podvojné účetnictví je výhodnější používat složené doklady.
Ukázka jednoduchých příjmových pokladních dokladů
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Ukázka složených pokladních dokladů

Již jednou bylo vysvětleno, ale pro jistotu: při přijímání peněz dochází často ještě k jednomu pochybení. Jde o to, že ten, kdo nám platí, chce také potvrzení o tom, že peníze zaplatil. K tomu slouží
kopie PPD nebo stvrzenka. Ty jsou vždy průpisem originálu a je třeba opatřit je originálním razítkem
a originálním podpisem. Pokladník si nechá vypsaný originál a druhé straně předá vyhotovený průpis
nebo stvrzenku.
Ukázka pokladních dokladů připravených k podpisu
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Ukázka vyplněných pokladních dokladů (složený, jednoduchý)

Při vyplňování pokladních dokladů existuje několik základních pravidel:
a) částka číslem se zapisuje tak, aby nebylo možné před či za částku cokoliv dopsat. K tomu se
používají vlnky či proškrtnutí dalšího volného místa;
b) částka slovy vždy začíná velkým písmenem a vypisuje se dohromady. Částky je nutné zapisovat tak, aby by nedošlo ke připsání či opravě zapsané částky. To se týká především vypisování
„jedniček“, které je nutné vypisovat vždy tak, jak je uvedeno v ukázce.
c) do příjemce/výdejce peněz se nezapisuje nikdy na první místo jméno firmy, nýbrž jméno
a příjmení (identifikace) toho, kdo peníze do pokladny donesl či z ní odnesl. Příslušnost k určité organizaci je možné zapsat za jméno.
V ukázce VPD č. 140036 je třeba upozornit, že je vyplněna i část účetního dokladu. Ta se používá
pro záznamy zaúčtování v rámci podvojného účetnictví.
Opravy na účetních záznamech
Základní pravidlo při provádění oprav je to, že opravy nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti,
nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Podrobnosti stanoví § 35 zákona
o účetnictví.
Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit:
▶▶ osobu odpovědnou za provedení opravy
▶▶ okamžik provedení opravy
▶▶ obsah opravovaného záznamu před a po opravě
V praxi jsou často používány bělící pasty, přelepky či korekční pásy. Je jasné, že vyjmenované
způsoby oprav jsou v přímém rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví.
V případě opravy na pokladním (účetním) dokladu je ideální jeho nové vyhotovení. V případě
vypisování záznamů do pokladní knihy rukou bývají opravy poměrně komplikované díky nedostatku místa. Zde je třeba chybný údaj škrtnout, nadepsat správným a připojit datum provedení
opravy a podpis osoby, která opravu provedla.
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Pokladní kniha
Pokladní kniha patří mezi podstatné součásti účetnictví. Používá se zejména pro sledování stavu
pokladní hotovosti v pokladně (pokladnách). Jejím smyslem je mít neustálý přehled o stavu peněz
ve všech pokladnách, které účetní jednotka zřídila. Z toho vyplývá, že ke každé pokladně se vede
jedna pokladní kniha. Forma pokladní knihy není předepsána a tak tedy záleží na potřebách účetních jednotek, jak si ji vyhotoví.
Pokladní knihy mívají nejběžněji šest sloupců, do nichž se zapisuje v řádku takto:
POKLADNÍ KNIHA 1. ODDÍLU	 
Datum
1. 1. 2010
3. 1. 2010
4. 1. 2010
4. 1. 2010

list 1/2010

Číslo
Popis pokladní operace
dokladu
--1P001
1V001
1V002

Převod zůstatku z 31. 12. 2009
Dar od p. Nováka
Kancelářské potřeby
Koberec do klubovny

Příjem

Výdej

5 000,00
1 250,00
3 500,00

Zůstatek
10 000,00
15 000,00
13 750,00
10 250,00

Poznámky k ukázce pokladní knihy:
Každá pokladní kniha by měla být řádně označena název, nemělo by chybět pořadové číslo listu
a razítko účetní jednotky, pod kterou daná pokladní kniha spadá. Číslování pokladních dokladů je
prováděno dle klíče, který stanovil hospodář účetní jednotky.Na ukázce je vidět, že I. oddíl má pokladnu číslo 1 a každý pokladní doklad má před písmenným označením (P, V) číslo pokladní knihy. Tím
je zaručena jednotná nezaměnitelná identifikace v celé účetní jednotce. Zůstatek se vede průběžně.
Názvy jednotlivých pokladních operací je vhodné zestručnit, ale zachovat jakousi přehlednost pro
následné dohledávání pokladních pohybů.
Při zapisováním do pokladní knihy mohou vzniknout určité problémy – obvykle to bývají tyto:
1. do pole datum se zapisuje to datum, které je uvedeno na pokladním dokladu. To je datum,
kdy došlo k pohybu peněz v pokladně. V žádném případě se nezapisuje datum z prvotního
dokladu.
2. v žádném případě není možné, aby v jakékoliv pokladně klesl zůstatek pod nulu. Není
možné vydat z pokladny více, než v ní je vloženo. Toto je velmi častá chyba v hospodaření
táborů a jiných akcí. Hospodář zaúčtuje výdaje a pak zjistí, že nemá dostatek prostředků
v pokladně na jejich krytí. Nic si však z toho nedělá, zaúčtuje následně příjmový pokladní
doklad s tzv. „půjčkou z vlastního“ a tím „spraví“ zůstatek. Tento postup není správný!
Ač je pokladní kniha knihou neúčetní, je nutné ji jako pomocný účetní záznam uschovávat.
Rozšířená pokladní kniha
Vzhledem k tomu, že někteří hospodáři chtějí mít přehled o příjmech a výdajích provedených
pokladnou, mohou využívat tzv. rozšířené pokladní knihy. Rozšíření spočívá v připojení dalších
(libovolných) sloupců na pravou stranu pokladní knihy. V těchto sloupcích je možné evidovat jednotlivé druhy příjmů a výdajů, na konci akce je sečíst a výsledky zapsat do vyúčtování akce.
Vzor rozšířené pokladní knihy je ve spisovně na skautské křižovatce. Její forma opět není zvlášť
upravena a proto si její vzhled může každá účetní jednotka upravit dle vlastního uvážení a potřeb.
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Název rozšířená pokladní kniha je mnohdy zaměňován za pokladní deník. Názvy těchto knih nejsou samozřejmě nikde upraveny a byly odvozeny z názvů jednotlivých účetních a pomocných knih
v jednoduchém účetnictví. Vzhledem k tomu, že v podvojném účetnictví je deníkem označována povinná účetní kniha, doporučuje se používat pojem pokladní kniha, případně s dodatkem „rozšířená“.
Ukázka pokladní knihy
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Valutová pokladna a pokladní kniha
Již bylo řečeno, že účetní jednotky mohou spravovat a nakládat s prostředky cizí měny (s valutami). Tyto je třeba vést jako samostatnou tzv. valutovou pokladnu a k nim vést příslušnou pokladní
knihu. Tato pokladní kniha se vede v prostředcích cizí měny.
Ukázka webové stránky, na které lze získat informace o devizových kurzech

Účetní jednotky vedou valutovou pokladnu zejména při realizaci zahraničních akcích nebo projektů, kdy vymění české koruny za valuty pro nákupy v zahraničí nebo úhrady v cizí měně. Při
výměně prostředků je vhodné založit valutovou pokladnu a pokladní knihu. Každý nákup pak
doložit pokladním dokladem ve valutách a provést zápis o pohybu valutové pokladní hotovosti.
Při návratu se mohou zbylé valutové prostředky směnit na českou měnu. I tento pohyb se zapíše
do valutové pokladní knihy.
Kompletní valutovou pokladní knihu a všechny doklady je třeba odevzdat účetnímu, který provede jejich zaúčtování do účetnictví. Zaúčtování je však třeba provést v české měně, tedy musí
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se přepočítat všechny výdaje a příjmy na české koruny. K tomu je vhodné přiložit potvrzení ze
směnárny, kde došlo k výměně české měny na valuty, neboť účetní bude potřebovat pro přepočet
valutových příjmů a výdajů směnný kurz. Pokud toto potvrzení nebylo uschováno nebo nebyly
prostředky směňovány, použije se směnný kurz, který vyhlašuje ČNB (viz www.cnb.cz).
Odpovědnost za pokladní hotovost
Oblast odpovědnosti za svěřenou pokladní hotovost je častým tématem diskusí a dotazů. Většina lidí totiž zná z vlastního zaměstnání, že má-li zaměstnanec ve správě svěřenou pokladnu a podepsal-li dohodu o hmotné odpovědnosti, tak za ni plně odpovídá a v případě schodku při kontrole jej musí nahradit z vlastního.
Takto však nelze postupovat univerzálně. U zaměstnanců je odpovědnost obecně upravena v zákoníku práce a navazujících nařízeních vlády. Konkrétně v hlavě 11 zákoníku práce, v § 250 a následující.
Výňatek z § 250 zákoníku práce o odpovědnosti za svěřenou pokladní hotovost zaměstnance
§ 252
(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti“), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo
jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat
po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.
(2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.
(3) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(4) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti
bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými
hodnotami nakládat.

Jenže tato úprava platí skutečně pouze u osob v pracovněprávním poměru. Nikde se zde nehovoří o členech, dobrovolnících a činovnících nevýdělečných organizací.
Při hledání právní úpravy obecné odpovědnosti je třeba zalistovat občanským zákoníkem, ve
kterém je obsažena obecná úprava odpovědnosti, která se vztahuje na celou společnost. Konkrétně
se jedná o § 420 a následující.
Obecně odpovídá za škodu každý, kdo porušil nějakou povinnost. Tuto úpravu lze tedy vztáhnout i na odpovědnost členů a činovníků NNO. Problematika odpovědnosti je však příliš složitá
a vždy je třeba vycházet z konkrétní situace. Určitým problémem se při uplatňování nároku náhrady za způsobenou škodu může stát prokázání zavinění, o dalších okolnostech musí rozhodnout
vyšetřovatel či soud.
Těm, kteří chtějí mít odpovědnost za svěřené hodnoty (a nemusí to být výhradně peníze), lze
doporučit, aby:
▶▶ při převzetí svěřených hodnot sepsali předávací protokol;
▶▶ zajistili si výhradní přístup ke svěřené hodnotě (nelze tedy převzít odpovědnost za finance
v pokladně, pokud k pokladně má ještě pět dalších činovníkům samostatný klíč) apod.
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Řešením může být sjednání písemné dohody o odpovědnosti. V tomto případě se opřeme o písemné ustanovení § 51 občanského zákoníku10.
Jak je uvedeno níže v samostatné kapitole Kontrola stavu pokladní hotovosti je třeba při zjištění
schodku finančních prostředků žádat odpovědnou osobu o náhradu.
Vnitřní předpisy týkající se pokladny
Vzhledem k neexistenci podrobné právní úpravy správy finančních prostředků v pokladnách,
mohou si účetní jednotky stanovit vlastní pravidla formou vnitřních předpisů (rozhodnutí). V minulosti se objevoval tzv. limit finanční hotovosti v pokladnách, který nesměl být překročen (tzn., že
se přebytečná hotovost vkládala na běžný účet) a další opatření. Tato ustanovení nemají obecnou
závaznost a lze je uložit výhradně vnitřním předpisem.
V současné době je možné doporučit včlenit vnitřní předpisy týkající se pokladny a správy pokladní hotovosti do dalších předpisů, které by měla účetní jednotka mít. Je to například problematika připojování podpisových záznamů na účetní záznamy nebo organizace (oběh) účetních
dokladů v účetní jednotce.
Zde se doporučuje nahlédnout do kapitoly o předpisech. Další konkrétní vnitřní předpisy je
možné vytvořit na základě vlastních potřeb – například pracovní postup, jak nakládat s pokladnou,
jak vyplňovat pokladní doklady, jak je uschovávat a případně jak odevzdat dokumentaci pokladny
po skončení akce apod.
Kontrola stavu pokladní hotovosti
Každá účetní jednotka musí mít přesný přehled o stavu pokladní hotovosti ve všech svých pokladnách (platí i pro valutové pokladny). Z tohoto důvodu se mohou provádět namátkové či ohlášené kontroly v těchto pokladnách. Kontrolu mohou provádět oprávnění činovníci účetní jednotky
(například hospodář, statutární orgán ad.) a dále zcela nezávisle revizní či dozorčí orgány v souladu s oprávněními vyplývajícími z vnitřních předpisů organizace.
Při kontrole stavu pokladní hotovosti se sepíše zápis o stavu pokladní hotovosti, který většinou
obsahuje tyto náležitosti:
▶▶ název a označení účetní jednotky;
▶▶ označení kontrolujících a kontrolovaných;
▶▶ přesný přehled o stavu pokladní hotovosti ve formě výčetky bankovek a mincí;
▶▶ informaci o stavu pokladní hotovosti dle účetní či pomocné evidence (z peněžního deníku
ve sloupci zůstatek v pokladně nebo z pokladní knihy ze sloupce zůstatek);
▶▶ konstatování zjištěného výsledku;
a) účetní stav se rovná zjištěného stavu ve skutečnosti
b) účetní stav je vyšší než zjištěný stav ve skutečnosti (schodek)
c) účetní stav je nižší než zjištěný stav ve skutečnosti (přebytek)
▶▶ podpisy činovníků kontrolujících a kontrolovaných;
▶▶ datum a místo kontroly.
Forma zápisu o kontrole pokladní hotovosti není stanovena a proto si ji může každá účetní jednotka upravit sama. Jako vzor lze použít formulář uvedený dále.
10 § 51 občanského zákoníku:
(1) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo
účelu tohoto zákona.
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Kontrolou zjištěný stav je třeba řešit tak, aby bylo zjištěno, jakým způsobem k rozdílu došlo (například bývá většinou chyba, že nebyly v účetní nebo pomocné evidenci zapsány všechny doklady
nebo došlo k numerické chybě apod.). Pokladník v případě schodku musí peněžní prostředky
nahradit z vlastního, zjištěný přebytek automaticky připadá účetní jednotce a musí být zaúčtován
jako výnos/příjem).
Ukázka zápisu o kontrole pokladní hotovosti

Inventarizace a pokladní hotovost
Pokladní hotovost samozřejmě podléhá inventarizaci, která většinou probíhá ve vymezeném
období ke dni uzavření účetnictví, resp. ke dni účetní závěrky. V podstatě jde o zjištění stavu pokladní hotovosti tak, jak bylo uvedeno výše. Pro bližší informace je třeba nahlédnout kapitoly
věnované inventarizaci.
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Ukázka dohody o správě svěřené pokladní hotovosti
Jméno:
Příjmení:
Bydliště:

Jan
Panel
Sídliště západní 6, Náchod 2

Datum nar.:

1. 3. 1976

PSČ:

551 00
jako pokladník na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ÚTA“ Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ – 48622168

Jednající prostřednictvím:

Dominik Matějů

jako organizace na straně druhé

uzavírají tuto dohodu

O správě svěřené pokladní hotovosti
(dle § 51 občanského zákoníku v platném znění)

I.
Organizace svěřuje do výlučné správy pokladníkovi svou pokladní hotovost. Výše svěřené pokladní hotovosti vyplývá z předávacího protokolu k 1. lednu 2006. Ten je nedílnou přílohou
této dohody.
II.
Pokladník je povinen dbát o svěřenou pokladní hotovost s péčí řádného hospodáře, provádět
pokladní operace na základě řádně vystavených pokladních dokladů a to v souladu s vnitřním
předpisem organizace. Pokladník prohlašuje a podpisem stvrzuje, že byl s tímto vnitřním předpisem seznámen.
III.
Pokladník je povinen předložit spravovanou pokladní hotovost na požádání revizní nebo inventarizační komisi organizace. Kontrolou zjištěný schodek je pokladník povinen nahradit do
3 dnů. Zjištěný přebytek pokladník řádně přijme do pokladny oproti příjmovému pokladnímu
dokladu.
IV.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzešlými s dohody stran.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravdivou a úplnou vůli prostou tísně a nápadně nevýhodných podmínek, jakož i omylu, a na důkaz toho připojují níže své
podpisy.
V Novém Městě nad Metují, dne 21. 9. 2005

Dominik Matějů										

			

organizace													

Jan Panel
pokladník
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Běžný účet a jeho správa
Peníze na běžném účtu má v dnešní době téměř každý – platí to samozřejmě i neziskových organizacích. Vzhledem k tomu, že správa peněz na běžném účtu patří k naprosté rutině, uvedeme
v následujícím textu pouze několik praktických poznámek.
Zřízení běžného účtu
Zřídit běžný účet je záležitostí několika minut a to v každé komerční bance. Proto, aby založení
účtu bylo bezproblémové, je třeba mít s sebou:
a) ověřené stanovy či statut organizace (po posledních změnách) a případně zřizovací listinu,
b) originál nebo ověřenou kopii záznamu o přidělení IČ (ze statistického úřadu),
c) zápis o ustavení statutárního orgánu11 (v originále nebo ověřené kopii; pozor na fakt, že na
tomto dokumentu musí být přesně identifikováni statutární orgány – tj. jméno, příjmení,
bydliště a datum narození. Pokud by identifikace byla nedostatečná, může to v některých
bankách znamenat nemalé problémy. ),
d) osoby, které mají mít podpisové právo k účtu (ty musí mít s sebou dva platné doklady – např.
občanský průkaz a řidičský průkaz),
e) peníze na první minimální vklad (jsou to minimální částky pohybující se do 1 000 Kč).
Problematické bývají dohody o podpisových právech. Doporučuje se:
▶▶ podpisové právo má vždy statutární orgán; dále by ho měl mít zástupce statutárního orgánu a hospodář nebo účetní,
▶▶ NNO si musí sama rozhodnout, zda bude využívat elektronické bankovnictví (e-banking,
internetbanking) a provést volbu mezi „bezpečností“ a „praktičností“. Bývalo totiž zvykem, že např. příkazy k úhradě musely být podepsány dvěma osobami a připojeno razítko. V elektronickém bankovnictví je tento systém možné zachovat, ale zůstává na zvážení
praktičnost a rychlost provádění operací.
▶▶ mnohdy se na písemné příkazy dává razítko; tento trend patří mezi zastaralé a doporučuje
se razítko nezařazovat mezi povinné náležitosti převodních příkazů.
Je třeba připomenout, že ne všechny banky nabízí mezi svými produkty i vedení běžného účtu
pro nevýdělečné (neziskové) organizace. Tyto produkty bývají cenově zvýhodněny a to právě díky
nevýdělečnému charakteru organizace. Na webových stránkách každé banky je možné tyto informace zjistit.
Správa běžného účtu
Běžný účet lze spravovat buď elektronicky a nebo zadáváním papírových příkazů a instrukcí.
Záleží na každém subjektu, jakému způsoby správy dá přednost.
Za správu běžného účtu považujeme:
▶▶ zadávání běžných, trvalých příkazů k úhradě a inkasu,
▶▶ poskytování informací o zúčtovaných položkách
▶▶ poskytování informací o historii běžného účtu prostřednictvím výpisu položek
▶▶ poskytování informací o neprovedených příkazech, termínech splatnosti, stavu zůstatku
na běžném účtu apod.
11 odkazuji na bod 61 Stanov, který ukládá povinnost potvrdit zápis o ustavení statutárního orgánu předsedou nadřízené
VOJ
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Způsob papírového zadávání příkazů a instrukcí bance je v dnešní době poměrně zastaralý. Je
finančně a časově nejnáročnější. K zadávání instrukcí se využívají papírové blankety nebo výjezdy
z účetních software.
V dnešní době je už možné s minimálními poplatky zřídit přímé elektronické bankovnictví,
prostřednictvím kterého lze provádět operace na vlastním běžném účtu (nebo na všech účtech, ke
kterým má daná osoba podpisové právo). E-bankingové produkty jsou velmi jednoduché na ovládání, zabezpečení je v dnešní době již dost vysoké, takže obavy ze zneužití by měly být minimální.
Elektronické bankovnictví má několik podstatných výhod
▶▶ veškeré operace, které zadáváte prostřednictvím internetu, jsou zpoplatněny minimálními
sazbami, což znamená v některých případech až tisícové úspory nákladů za rok
▶▶ hospodář/účetní není vázán otevírací dobou banky, příkazy může zadávat klidně v průběhu nočních hodin, víkendů či svátků
▶▶ elektronicky lze v každém okamžiku zjistit identifikace došlých plateb, výše zůstatku a to
vše bezplatně
Ukázka webové stránky elektronického bankovnictví s přehledem posledních připsaných plateb na účet

Účetní záznamy o operacích na běžném účtu
Základním účetním záznamem, který se po zpracování stává i účetním dokladem je výpis z běžného účtu. Periodicita zasílání výpisu je dohodnuta mezi bankou a klientem. Nejčastěji bývá měsíční.
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Výpis z účtu obsahuje velké množství položek, které hospodář zúčtovává prostřednictvím (většinou) jednoho účetního dokladu do účetního software. Operace stejného typu (příjem/výdaj) lze
seskupovat a účtovat je jedním zápisem (pokud potřebujeme každou operaci identifikovat, musíme účtovat zvlášť).
Neúčtujeme nikdy na základě datumů, které jsou uvedeny u každého záznamu účetní položky
na výpise (položky se uskutečnily v průběhu měsíce a tak na začátku záznamu je datum, kdy byly
peníze přijaty či odeslány). Tento datum slouží bance a účetní jednotce jako informace. V účetnictví účtujeme na základě účetních dokladů a tento doklad je vystaven k určitému datu a po doručení
účtujeme k datu skutečného zápisu dokladu (= účtujeme o dokladu) do účetnictví.
Některé účetní jednotky si nechávají zasílat výpisy z běžného účtu elektronicky nebo přímo sestavou do účetního software. I tento postup je možný. Záleží na účetní jednotce, jestli elektronický výpis
vytiskne a založí nebo zda jej pouze zaúčtuje a v papírovém výstupu nebude uchovávat nic. Zde je
důležité odkázat na ustanovení §§ 31–33 zákona o účetnictví.
Dalšími písemnostmi mohou být příkazy k úhradě, inkasu, trvalé příkazy k úhradě, inkasu nebo
výběrní či vkladové lístky (složní lístky atd.). Žádná z uvedených písemností není dokladem, na
základě kterého by bylo možné účtovat a to ani po doplnění požadovaných náležitostí. Tyto písemnosti je možné uchovávat pro vlastní potřebu účetní jednotky.
Ukázka pokladní složenky pro vklady na běžný účet
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Ukázka dokladu o výběru hotovosti z účtu

Potvrzení o přijetí platby
Hospodáři a účetní se často ptají, jak mají potvrdit, že přijali od někoho peníze na běžný účet.
Je to běžná praxe například různých vzdělávacích akcí a kurzů, které vybírají účastnické poplatky
dopředu právě zasláním na běžný účet. Odesilatel platby (tedy účastník) potřebuji například potvrzení o tom, že zaplatil, aby mu domovská organizace mohla částku proplatit.
Zde si vypomůžeme tzv. Potvrzením o přijetí platby. Je to vlastně vypsané potvrzení, na kterém
je popsáno to, že na účet došla platba určité výše a ta je určena na daný účel; dále musí obsahovat
identifikaci příjemce a odesilatele. Vzor potvrzení je níže – jeho podoba je volná.
Ukázka potvrzení o přijetí platby
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Ukázka výpisu z běžného účtu
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Zálohy
Problematika záloh je často diskutována. Zálohy se používají tam, kde se poskytují určité finanční
prostředky dopředu a to ať odběratel-dodavateli a opačně, tak i činovník organizaci a opačně.
Záloha je finanční částka poskytnutá osobě či subjektu za nějakým účelem, zpravidla jako předplatba před budoucí úhradou konečné částky.
Rozeznáváme:
▶▶ zálohy přijaté – my jsme přijali peníze, z našeho pohledu se jedná o závazek (jsme zavázáni přijatou zálohu buď vrátit nebo vypořádat)
▶▶ zálohy vydané – my jme vydali peníze, z našeho pohledu se jedná o pohledávku (máme
nárok na vrácení poskytnuté zálohy nebo její vypořádání)
Z podstaty zálohy vyplývá také, že
▶▶ záloha není nákladem ani výnosem;
▶▶ u zálohy není zpravidla přesně známá konečná částka;
▶▶ zálohu je nutné vždy vypořádat.
Účetní doklady, na základě kterých se o zálohách účtuje jsou velmi pestré. Kromě těch běžných
jako jsou pokladní doklady, výpis z běžného účtu a zálohové faktury se můžeme setkat i s platebními kalendáři či uzavřenými smlouvami.
V praxi je třeba ještě rozdělovat přijaté i vydané zálohy podle doby jejich držby na dlouhodobé
a krátkodobé (do jednoho roku).
Nejčastěji se zálohy používají v provozním styku u:
▶▶ služebních cest
▶▶ úhrad za energie, plyn, vodné a stočné
▶▶ nájemného
Zálohy v praxi nevýdělečných organizací
Zálohy jsou nedílnou součástí běžné života neziskových organizací. Setkáváme se s nimi jak při
pořizování zboží od třetích subjektů (např. nákup materiálu se zálohovou fakturou), při zabezpečení provozu organizace činovníky (např. zálohy na cestovní náhrady) i na opačné straně při
organizování akcí, kdy vybíráme zálohy od účastníků, členů ad.
Pro ty organizace, kde hrají zálohy významnou roli, se vyplatí zpracovat pravidla pro stanovování a poskytování záloh. Např. v nich může být stanoveno, kdo zálohy smí poskytnou či schválit
(např. statutární orgán, hospodář, vedoucí akce/projektu) či naopak, jaké zálohy budou pravidelně
vybírány při pořádaných akcích (jak vysoké vůči účastnickému poplatku, zda jsou vratné či nevratné, v jakém časovém předstihu před začátkem akce).
U činovníků, kteří pravidelně nakupují potřeby pro organizaci, se může vyplatit tzv. trvalá záloha. Dostane k dispozici domluvenou částku, ze které vyplácí své nákupy. Následně doklady přinese
k zanesení do hospodaření a zaúčtování. Pokladník mu opět vyplatí peníze do původní výše zálohy.
Peníze se pak vrátí při odchodu z funkce.
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U záloh je velmi důležitá otázka jejich výše. Na jednu stranu by měly zálohy umožňovat co
nejpohodlnější zabezpečení chodu organizace (např. nemusíme s každým paragonem za pokladníkem), na druhou stranu se s vysokou výší záloh zvyšuje nejistota (za co ty peníze budou utraceny,
máme menší motivaci k vyúčtování) a snižuje stav disponibilních prostředků v pokladně. U záloh
poskytovaných mimo středisko je důležitým faktorem i opatrnost, abychom dostali požadovanou
protihodnotu (např. při zakázkách řemeslníkům se neposkytuje 100 % záloha apod.). Záleží tedy
hodně na úvaze odpovědných činovníků.
Pro úhradu záloh u nájemného, energií, plynu, vodného a stočného se vystavují přehledy záloh
nebo platební či splátkové kalendáře. Ty poskytuje dodavatel na začátku období odběrateli. V tomto případě může účetní jednotka postupovat dvěma způsoby:
▶▶ platební kalendář nebude považovat za účetní doklad, nýbrž pouze za účetní záznam a bude
provádět platby záloh dodavateli v termínech a výších v kalendáři uvedených. Účtovat se
bude na základě většinou bankovních výpisů. Na konci odběrového období dojde faktura
s vyúčtováním, která se zaúčtuje do účetnictví běžným způsobem.
▶▶ platební kalendář se považuje za účetní doklad, doplní se patřičné chybějící náležitosti
účetního dokladu a poté si účetní jednotka předepíše všechny zálohy jako závazek a tento
bude uhrazovat v požadovaných termínech. Podle došlé faktury na konci odběrového období se zaúčtuje pouze rozdíl (nárok na vratku nebo povinnost doplatit).
V obecné rovině můžeme pouze konstatovat následující doporučení:
▶▶ zálohovat pouze velké akce/projekty
▶▶ o zálohování velkých akcí/projektů rozhodovat pouze po schválení rozpočtu radou či výborem organizace, resp. pověřeným činovníkem
▶▶ účetní jednotka by měla sledovat pomocí účetního software čerpání záloh na dané akce/
projekt
▶▶ o poskytnutých i přijatých zálohách účtovat bez odkladu
▶▶ účetní jednotka by měla mít vnitřním předpisem vyřešen způsob účtování (a) účtovat o finančních prostředcích jako o zálohách, resp. (b) předávat hotovost do dílčích pokladen
akcí nebo oddílů
V praxi se zálohy často poskytují v hotovosti na základě výdajového pokladního dokladu. Setkáváme se však i s poskytování záloh převodem na běžný účet. V praxi je možné setkat se se dvěma
přístupy. Zaprvé se tvrdí, že existuje riziko zpochybnění účelu poskytnutých prostředků a to jak na
straně poskytovatele (revizním či dohledovým orgánem), tak na straně příjemce (např. orgánem daňové kontroly). Za druhé existují argumenty, že poukázání zálohy na běžný účet je velmi bezpečná
a průkazná cesta, kdy příjemce zálohy nemůže její přijetí zpochybnit. Každá účetní jednotka by tedy
měla zvážit poskytování záloh a případně postupovat podle vnitřního předpisu.
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Automobil ve vlastnictví NNO
Stále přibývá neziskových organizací, které pořizují do svého majetku automobil (je lhostejno, zda
osobní či nákladní). Vedení správné evidence o jeho používání je důležité pro řádně vedené účetnictví. Důležité je to i z důvodu daňové uznatelnosti nákladů na používání vozidla.
Úvodem je vhodné připomenout rozdíly, které vyplývají z vlastnictví automobilu a pouhým užíváním cizího automobilu v souvislosti s náklady. Jsou tyto:
Automobil ve vlastnictví dobrovolníka (činovníka)
▶▶ při používání automobilu, který nevlastní NNO, jsou vypláceny náhrady, které vyplývají
z vnitřního předpisu organizace (např. Směrnice o proplácení cestovních náhrad) a to vč.
stanovené sazby opotřebení;
▶▶ díky náhradě opotřebení není možné řidiči proplatit přímé náklady, které vzniknou používáním vozidla (například když při zásobování tábora potravinami upadne při jedné z cest
výfuk, není možné uhradit z prostředků tábora náklady na opravu);
▶▶ k proplácení náhrad je v podstatě třeba mít vyplněný cestovní příkaz, smlouvu o proplácení cestovních náhrad, kopie velkého technického průkazu, doklad o ceně pohonné hmoty.
OJ používá vlastní automobil
▶▶ nepostupuje se dle vnitřního předpisu upravující cestovní náhrady;
▶▶ veškeré náklady na pořízení, provoz a údržbu vlastního automobilu jdou na vrub vlastníka.

Postup při a po pořízení osobního automobilu do vlastnictví
Popis a sled jednotlivých kroků může být v praxi jiný a to v závislosti na konkrétních podmínkách.
V zásadě je však třeba všechny kroky určitým způsobem rozmyslet a realizovat.
I. uzavření kupní smlouvy
▶▶ doporučuje se uzavřít kupní smlouvu písemně
▶▶ nezapomeňte na tyto důležité náležitosti: VIN (číslo karoserie), počet ujetých km, typ, barva, přídavné zařízení, cena, způsob předání a úhrady
▶▶ prodejce musí na místně příslušném odboru dopravy požádat o změnu vlastníka a nechat
ji vyznačit ve velkém technickém průkazu, zároveň získá malý technický průkaz
II. uzavření pojistné smlouvy na vozidlo
▶▶ vlastník musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv.
povinné ručení)
▶▶ dále je vhodné zvážit možnost dalšího pojištění (havarijní, čelního skla, odpovědnosti řidiče aj.)
▶▶ pojištění je možné u téměř všech pojišťoven uzavřít po internetu nebo telefonicky. Za tyto
způsoby uzavření smlouvy nabízejí pojišťovny slevu
▶▶ před dalšími kroky je nutné vyčkat, až pojišťovna předá vlastníku originál potvrzení o povinném ručení (vč. zelené karty)
III. evidenční prohlídka na Stanici technické kontroly
▶▶ pro přepis vlastnictví vozidla v evidenci vozidel je třeba mít potvrzení o VIN kódu, které
vystaví na počkání kterákoliv stanice technické kontroly
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IV. změna vlastníka vozidla na příslušném odboru dopravy
▶▶ mnohé odbory dopravy mají na příslušných internetových stránkách popis postupu a nutné formuláře
▶▶ k přepisu vozidla potřebujete:
a) originál kupní smlouvy,
b) stanovy organizace, potvrzení o právní subjektivitě,
c) potvrzení o výkonu funkce statutárního orgánu, resp. plnou moc pro toho, kdo přepis zajišťuje,
d) originál potvrzení o povinném ručení (nestačí dočasné potvrzení, které vystaví pojišťovna do doby, než vyřídí novou smlouvu!!!)
e) vyplněnou žádost o změnu vlastníka
f) velký technický průkaz od nového vozidla
g) registrační značky z nového vozidla v případě, že jde o změnu vlastníka z jiného kraje
▶▶ při přepisu je třeba dát pozor na používání správného názvu organizace
V. zapsání vozidla do majetku účetní jednotky
▶▶ charakter evidence, do které bude vozidlo zapsáno, záleží na jeho pořizovací ceně. Pokud
je cena nižší než 40 tisíc a vyšší než 3 tisíce, jde o operativní evidenci. Pokud je cena vyšší
než 40 tisíc, zapíše se do účetní evidence.
VI. NNO by měla stanovit pravidla pro používání vozidla
▶▶ pravidla mají směřovat k používání a údržbě vozidla při služebním používání vozidla;
▶▶ mají však také řešit situaci, kdy dochází k neslužebnímu používání (např. když si činovník
organizace půjčí služební dodávku ke stěhování vlastního bytu)
▶▶ dobře zpracovanými pravidly je možné předejít problémům v budoucnu
VII. vytvořit a používat knihu jízd
▶▶ zcela bez souvislosti s bodem VI. je třeba používat knihu jízd ke sledování provozu vozidla

Pravidla pro používání služebního automobilu
Pravidla pro používání vlastního automobilu by měla být vydána jako usnesení rady či výboru.
Obecně se by měla zodpovídat následující otázky:
a) kdo může používat automobil, kdo používání schvaluje
b) pravidla zapisování do knihy jízd
c) jak řešit nákup pohonných hmot (kdo platí, zda se eviduje v knize jízd atd.)
d) jak řešit nehody a drobnou údržbu
e) používání automobilu k soukromým účelům (konkr. stanovení náhrady za soukromé používání, způsob vedení záznamu v knize jízd, schvalování aj.)
Konkrétně je možné se inspirovat u připojené ukázce.
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Ukázka vnitřního předpisu pro používání služebního automobilu
Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Dolní Horní

Pravidla pro používání střediskového auta
Úvodní ustanovení
1) Junák – středisko Dolní Horní je vlastníkem automobilu Škoda Felicia Combi, SPZ
1E7 76-77, 1289 cm. Součástí automobilu je tažné zařízení.
2) Uživatelem vozidla je ten, kdo jej používá k služebním nebo soukromým jízdám (tj.
ten, kdo si od střediska vozidlo půjčil; nikoliv ten, kdo jej řídí).
3) Uživatel vozidla odpovídá za jeho stav po celou dobu půjčení.
4) Uživatel vozidla je povinen jej při odstavení zabezpečit systémem Defend-lock.
5) Uživatel je povinen nahradit škodu, která vznikla střediska z důvodu zapůjčení vozidla – například při úhradě pokut případně škod nad rámec zákonného pojištění.
6) V případě nehody se škodní událostí přesahující 10 tisíc korun na vozidlech nehody
je povinen uživatel nebo řidič přivolat asistenci Policie ČR. Záznam o asistenci Policie
ČR u dopravní nehody předává uživatel neprodleně vedoucímu střediska.
7) Opravy a běžnou údržbu zajišťuje vedoucí střediska svým rozhodnutím.
8) Každý uživatel je povinen pečovat o vozidlo s péčí řádného hospodáře a vrátit jej pečlivě uklizené.
Používání vozidla pro služební účely
9) Služebními účely se rozumí jízdy automobilem v zájmu střediska.
10) Služební jízdy schvaluje vedoucí střediska, případně vedoucí akce, pokud je k tomu
vedoucím střediska zmocněn.
11) Uživatel vozidla nebo řidič je povinen každou služební jízdu zaznamenat od knihy
jízd, která je uložena ve vozidle.
12) Nákup pohonných hmot je třeba zaznamenat do knihy jízd, prvotní doklad se všemi
náležitostmi odevzdat při vracení vozidla vedoucímu střediska.
Používání vozidla pro soukromé účely
13) Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné služební vozidlo poskytnout
i pro soukromé účely.
14) Půjčení vozidla pro soukromé účely schvaluje vedoucí střediska.
15) Za půjčení vozidla pro soukromé účely náleží středisku náhrada ve výši nákladů na
pohonné hmoty připadající na soukromé jízdy (výpočet se provádí z průměrné spotřeby z velkého technického průkazu a ceny za 1 litr pohonné hmoty, kterou půjčitel
doloží dokladem z čerpací stanice).
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena střediskovou radou dne 10. 6. 2007.
V Dolní Horní 10. 6. 2007.
Mgr. Karel Vyplách v. r.
vedoucí střediska
Automobil ve vlastnictví NNO / 119

Kniha jízd
Jak již bylo uvedeno, kniha jízd je doplňkovou hospodářskou evidencí. Neslouží pouze pro účetní
účely, nýbrž i pro přehled o hospodaření s automobilem jako majetkem NNO.
Kniha jízd dle pokynu D-300 má mít tyto náležitosti:
▶▶ datum jízdy
▶▶ cíl
▶▶ účel
▶▶ počet ujetých km
▶▶ typ vozidla, SPZ
▶▶ stav km k 1. 1. a 31. 12.
Knihu jízd je třeba po skončení účetního období uzavřít a předat hospodáři k archivaci. Pro
jednoduchost používání se doporučuje, aby byla trvale umístěna ve vozidle.
Ukázka knihy jízd
Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Dolní Horní
Škoda Felicia Combi, SPZ 1E7 76-77, 1289 ccm
Stav km k 1. 1.
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Stav km k 31. 12.

KNIHA JÍZD – 2010
Datum

Z

Do

10. 1. 2010

Dolní Horní

Pardubice
a zpět

12. 1. 2010

Dolní Horní

Praha

13. 1. 2010

Praha

Dolní Horní

…

…

…

Účel
sněm OS
školení hospodářů
školení hospodářů
…

List č. 1

Počet PHM
km
v l.

PHM
v Kč

192
201

32,62

995,0

216
…

…

…

Do knihy jízd je ještě možné přidat sloupec s informací, které akci má být používání vozidla
naúčtováno do nákladů. Účtovat se budou zejména nakoupené pohonné hmoty.

Daňové souvislosti
Od zdaňovacího období 2009 vstoupila v platnost změna zákona o daních z příjmů, která umožňuje včlenit do daňových nákladů (výdajů) i paušál při používání osobního vozidla v majetku organizace. Konkrétní úprava je uvedena v § 24, odst. 2 písm. zt. Při použití této úpravy nemusí po120 / Hospodaření A–Z

platník12 vést knihu jízd. Do daňových nákladů se pak nepočítají náklady na zakoupení pohonných
hmot a parkovné.
Před využitím této možnosti důrazně doporučujeme nastudovat uvedenou právní úpravu, neboť postihuje i odpisy používaného vozidla a ostatní výdaje na jeho provoz.

12

Pokud je poplatník plátcem DPH, knihu jízd vést musí i přes uplatnění paušálu.

Automobil ve vlastnictví NNO / 121

Majetek
Problematika majetku a jeho vymezení je evergreenem v oblasti hospodaření. Cílem této kapitoly
je provést podrobné rozdělení a charakteristiku jednotlivých druhů majetku a to i v návaznosti na
povinnosti účetních jednotek spojené s jimi vedeným účetnictvím.
Vzhledem k (de facto) trvalé výjimce, z níž vyplývá možnost vést jednoduché účetnictví, je třeba
doplnit přehled informací i o pojetí majetku i z pohledu jednoduchého účetnictví.
Základní právní úprava vymezení majetkových kategorií vychází ze zákona o účetnictví
(563/1991 Sb.), a dále podle druhu vedeného účetnictví:
podvojné účetnictví:
▶▶ vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
v soustavě podvojného účetnictví,
▶▶ České účetní standardy č. 401–414.
jednoduché 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.),
▶▶ opatření Ministerstva financí č. 50 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).
Je však třeba konstatovat, že právní úprava patří mezi velmi komplikované. Vyhláška č. 507/2002 Sb.
se v některých oblastech odkazuje na jiné právní předpisy i mimo oblast jednoduchého účetnictví. Má se
tedy za to, že oblasti, které nejsou odkazem upraveny jinými předpisy, upravuje dále opatření MF č. 50.
Dalším právním předpisem, který vymezuje majetkové kategorie, avšak pouze pro daňové účely,
resp. pro výpočet daňových odpisů, je zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Jednotlivé neziskové organizace by měly mít upraveny vnitřním předpisem problematiku majetku, minimálně by měly mít stanovenou hranici, od které se povinně eviduje majetek. Opět se jedná
o jeden z nástrojů vnitřního kontrolního systému.

Obecné dělení majetku
Z pohledu teorie je možné majetek dělit podle mnohých kritérií. Tím základním je dělení dle doby
plnění technicko-ekonomické funkce neboli doby používání na majetek krátkodobý a dlouhodobý. Toto dělení však není přesné a jako vhodnější pro účely účetnictví se spíše jeví dělení majetku
na dvě velké skupiny:
▶▶ stálý majetek – takový, který slouží účetní jednotce dlouhodobě (déle než jeden rok), může
se jednat např. o klubovnu, pozemek na tábořiště, plachetnice apod., o stálém majetků
říkáme, že se opotřebovává;
▶▶ oběžný majetek – je ten, který je při svém užívání postupně spotřebován nebo účetní jednotkou obíhá. Jako příklad můžeme uvést kancelářské potřeby, materiál, drobné vybavení (lopatu, kladivo, klíny), ale také peněžní prostředky v pokladně střediska a na účtu a pohledávky.
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Další dělení rozděluje majetek podle podstaty hmotnosti na hmotný a nehmotný. Pro rozdělení v praxi existuje jednoduchá poučka – pokud si samotnou podstatu majetku můžeme sáhnout,
jedná se o majetek hmotný. Nehmotným majetkem jsou licence, ochranné známky, patenty, dobré
jméno, značka a v neposlední řadě i softwarové produkty.
Pro skupinu hmotného majetku pak existuje ještě jedno obecné dělení a na movitosti a nemovitosti. Nemovitostí je vše, co je pevně spojeno se zemí, resp. to splňuje náležitosti zvláštních právních předpisů. Typicky jde o stavby a pozemky. Na místě je připomenout, že nemovitosti mají
trošku odlišná a složitější pravidla pro vznik, převádění, výkon a zánik vlastnických, nájemních či
jiných práv.
Dělení majetku pro potřeby jednoduchého účetnictví
Pro účely jednoduchého účetnictví právní předpisy vymezují tyto majetkové druhy:
▶▶ dlouhodobý nehmotný majetek,
▶▶ dlouhodobý hmotný majetek,
▶▶ finanční majetek,
▶▶ ceniny,
▶▶ zásoby,
▶▶ pohledávky.
Vyhláška č. 507/2002 Sb. udává, že pro vymezení jednotlivých složek majetku musí účetní jednotky vycházet z vymezení majetku, které je uvedeno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
Zásadně se změní pohled na vymezení majetku – vyhláška dává možnost každé účetní jednotce
rozhodnout podle principu významnosti a věrného zobrazení o majetku, který do této kategorie
zařadí. Problémem tohoto postupu je značná rozrůzněnost pojetí. Významnost není vyhláškou
definována, ale má se za to, že pokud se účetní jednotka rozhoduje o majetku, jehož hodnota je
10 tisíc a obrat účetní jednotky je 1 milion, pak se pravděpodobně nejedná o majetek pro jednotku
významný a tudíž se jej může rozhodnout dále účetně neevidovat.
Podpůrně je možné využít i stávající úpravu, kterou poskytuje Opatření č. 50. To je v současné době běžně používáno, neboť za určitých podmínek odpovídá vymezení z citované vyhlášky
č. 500/2002 Sb. Je uvedeno kurzívou.
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software
a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené pro vlastní potřebu nebo pro
obchodování s nimi. s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní
jednotkou a zejména při respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení
majetku.
Jde o majetek při ocenění u jedné položky od 7 000 tis. Kč včetně a době použitelnosti delší než
jeden rok.
Za dlouhodobý hmotný majetek se považují zejména:
a) pozemky bez ohledu na výši ocenění,
b) stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti (vč. bytů, nebytových prostor),
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c) samostatné movité věci a soubory movitých věcí, která obsahuje mj. samostatné movité
věci a soubory movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, (…) a respektování principu významnosti a věcného a poctivého zobrazení majetku.
Za dlouhodobý hmotný majetek se považují zejména:
a) pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory bez ohledu na jejich pořizovací
cenu;
b) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění u jedné položky
převyšuje částku stanovenou zákonem o daních z příjmů (pro rok 2010 je to 40 tisíc Kč).
Jednoduché účetnictví zachovává13 majetkovou kategorii drobného hmotného majetku, který
je však považován za zásobu (je evidován na kartách zásob). Jedná se o majetek v ocenění od 3 tisíc
Kč do částky stanovené zákonem o daních z příjmů (pro rok 2010 je to 40 tisíc Kč), jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok.
Za finanční majetek se považují peníze a peněžní vklady, dluhopisy, depozitní certifikáty, cenné
papíry, uložení prostředků do portfolia a finanční spoluúčasti na podnikání jiných účetních jednotek, pokud byly zahrnuty do obchodního majetku účetní jednotky.
Ceninami jsou zejména poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky do provozoven
veřejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod.

Za zásoby se považují:
a) materiál do okamžiku spotřeby,
b) nedokončená výroba14, polotovary15, výrobky16, zvířata,
c) zboží do okamžiku prodeje.
Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud s těmito věcmi účetní jednotka obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen.

Dělení majetku pro potřeby podvojného účetnictví
V právní úpravě podvojného účetnictví je struktura majetku vymezena velmi přesně. Dále bude
uvedeno dělení tak, jak jej předpokládá vyhláška č. 504/2002 Sb. v platném znění.
Pro snazší orientaci je za názvem majetkového druhu uvedeno číslo účtu směrné účtové osnovy,
které platilo před změnou účtové osnovy novelou vyhlášky. Majetkové účty, které nejsou blíže popsány, nebudou s největší pravděpodobností OJ Junáka při své činnosti používat.

13 vyplývá z čl. IX, odst. 3 Opatření 50.
14 Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem,
ale také ještě ne hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných
činností, kde nevznikají hmotné produkty.
15 Polotovary vlastní výroby jsou odděleně sledované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně, a musí být
proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
16 Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
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Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01)
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – jde o majetek se vstupní cenou17 od 7 000 Kč do
60 tisíc Kč, který byl pořízen do 31. 12. 2002. Typickým příkladem může být software.
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný (účtová skupina 02)
021 Stavby – patří sem všechny stavby, ať už zděné nebo dřevěné bez ohledu na pořizovací cenu
a bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vedeny v katastru nemovitostí. Stavbou se totiž
dle stavebního zákona rozumí jakékoliv stavební dílo bez ohledu na stavebně-technické
provedení, účel a dobu trvání.
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – jedná se o tzv. „velké“ věci jako jsou
plachetnice, kopírka, počítač, dataprojektor apod.
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Základní stádo a tažná zvířata
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – jde o majetek se vstupní cenou18 od 3 000 Kč do
40 000 Kč, který byl pořízen do 31. 12. 2002. Typickým příkladem může být stan, tee-pee,
motorová pila, fotoaparát atd.
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný (účtová skupina 03)
031 Pozemky – patří sem všechny pozemky bez ohledu na pořizovací cenu.
032 Umělecká díla, předměty a sbírky
Dalšími skupinami majetku jsou:
11–13 materiál, zásoby vlastní výroby, zboží,
21–25 krátkodobý finanční majetek (hotovost, peníze na účtech, ceniny, krátkodobé výpomoci,
cenné papíry aj.),
31 a násl. pohledávky.
Problematika drobného majetku podrobněji
Již bylo uvedeno, že pro potřeby obou soustav účetnictví jsou vymezeny kategorie drobného
majetku.
V jednoduchém účetnictví:
▶▶ hmotný majetek s oceněním od 3–40 tisíc – evidovaný v účetnictví jako zásoba.
V podvojném účetnictví:
▶▶ drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
▶▶ drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Dle platné právní úpravy platí, že obě tyto skupiny obsahují pouze ten majetek, který byl pořízen do 31. 12. 2002 (a samozřejmě splňují omezení vstupní ceny). Od 1. 1. 2003 pojem drobný
17 Dolní hranici není možné pro použití v účetnictví snížit.
18 Dolní hranici není možné pro použití v účetnictví snížit.
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dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek již neexistuje. Drobný majetek nakoupený v roce 2003
a později již nespadá do těchto majetkových kategorií a účtuje se o něm rovnou do nákladů.
Tento majetek se tudíž v rozvaze neobjeví a evidujeme jej v neúčetní evidenci neboli v opera-

tivní evidenci.

Pokud NNO nakoupí dlouhodobý majetek, jehož vstupní cena byla nižší než tři, resp. sedm tisíc,
má možnost jej také evidovat v operativní evidenci. Přesnou cenovou hranici si může NNO si svým
rozhodnutím snížit pod tři, resp. sedm tisíc. Tato úprava se však týká pouze operativní evidence.

Evidence majetku
U problematiky evidence majetku je v obou soustavách účetnictví třeba rozlišovat:
a) účetní evidenci (součást účetnictví, obsahuje všechny právními předpisy definované kategorie),
b) operativní evidence (slouží k hospodárnému využívání majetku, který již není v účetnictví
evidován).
Účetní evidence
Účetní jednotky jsou povinny evidovat svůj majetek v rámci účetnictví způsobem určeným zákonem o účetnictví a dalšími navazujícími předpisy.
V rámci podvojného účetnictví se účetní evidence majetku vede na majetkových syntetických
a k nim vytvořených analytických účtech.

Pro účtování dlouhodobého majetku je určena účtová třída 0. Účetní software umožňují zpravidla vést k majetku tzv. majetkové karty, kde jsou zaznamenány další informace důležité pro účetní
jednotku (místo uložení, správce, poznámku o pořízení, návaznost na odpisový plán apod.). Přesné vymezení obsahu majetkových karet není dáno.
V rámci jednoduchého účetnictví se účetní evidence majetku vede na majetkových kartách
v rámci tzv. Pomocné knihy. Tyto karty jsou někdy známé jako tzv. inventární karty. Tyto obsahují:
▶▶ název nebo popis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, popř. číselné označení,
▶▶ ocenění majetku; pokud byl majetek pořízen zcela nebo z části z dotace, nebo z peněžního
daru, uvede se i výše a druh finančního zdroje,
▶▶ datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva),
▶▶ způsob využití majetku v členění podle druhu činností účetní jednotky,
▶▶ datum uvedení do užívání v případě dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zejména pořizovaného postupně, např. u staveb a budov pořizovaných výstavbou,
▶▶ údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku,
▶▶ částky daňových odpisů za zdaňovací období a zůstatkovou cenu po odpočtu daňových
odpisů,
▶▶ zřízené zástavní právo, věcné břemeno, popř. jiné závazky váznoucí na majetku,
▶▶ datum a způsob vyřazení,
▶▶ ostatní údaje nutné pro identifikaci majetku.
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Operativní evidence
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, není všechen majetek evidován v účetnictví. Náležitosti operativní evidenci si stanoví účetní jednotky samy. Pro bez ohledu na používanou účetní
soustavu stanovuje Směrnice k majetku organizačním jednotkám povinnost vést operativní evidenci o majetku s pořizovací cenou nad tři tisíce korun a to zejména z důvodu hospodárnosti. Ta
obsahuje:
▶▶ popis majetku – tak, aby byl snadno rozpoznatelný (např. židle ROBI, černá s madly), při
větším počtu majetku je vhodné ho očíslovat inventárními čísly (tj. číslo jednoznačně identifikující majetek, provádí pokud možno trvalým způsobem a to u majetku, u kterého je to
vůbec technicky možné);
▶▶ umístění – místo, kde je majetek trvale umístěn nebo kam se má ukládat v době, kdy
není používán (např. sklad, klubovna 2. oddílu), u majetku, který takové místo nemá se
buď neuvádí, případně se nahradí jinou určující poznámkou (např. využívá trvale 2. oddíl,
zapůjčen);
▶▶ odpovědnou osobu za majetek – osoba, která má na starosti nakládání s majetkem, má
mít přehled, kdo a kdy si majetek zapůjčil, kdo rozhoduje o jeho využití, (např. vedoucí
oddílu, správce majetku, správce základny, činovníka, kterému byl majetek dlouhodobě
svěřen do správy);
▶▶ skutečnost zda byl pořízen z účelově vázaných prostředků – zdroj financování zpravidla
z veřejných prostředků, případně omezení s jeho nakládáním (např. dotace MŠMT na vybavení, rok 2004);
▶▶ případně další informace potřebné pro organizační jednotku či osoby majetek využívající – jde o informace, které jsou potřebné z hlediska uživatele evidence a OJ si o nich rozhoduje sama (např. cena pořízení majetku, způsob využívání, určení dalších osob oprávněných s majetkem nakládat).
Cena majetku není důležitý údaj, který se v operativní evidenci musí sledovat. Je to proto, že
zde evidovaný majetek již prošel účetnictvím (stal se nákladem, resp. výdajem) a v účetnictví již
dál nefiguruje.
Pro vedení operativní evidence mohou organizační jednotky využít vzoru uvedeného v příloze
směrnice, případně si vytvořit vlastní podobu operativní evidence. Ta však musí odpovídat požadavkům, které jsou ve směrnici specifikovány.
Vzor operativní evidence
Název OJ:

OPERATIVNÍ EVIDENCE DROBNÉHO MAJETKU
list č.
Inventární číslo

Popis majetku

Umístnění majetku

Odpovědná
osoba

Poznámka

Majetek / 127

Nabytí a pozbytí majetku
Nabytí i pozbytí majetku účetní jednotky musí být vždy doloženo dokladem. Při nákupu jde o např.
o fakturu, při darování o darovací smlouvu. Dokladem při prodeji může být také faktura, příjmový
doklad, či předávací protokol. Při vyřazení majetku např. z důvodu jeho nepoužitelnosti, je dokladem likvidační protokol, při ztrátě pak zápis o této skutečnosti. Dokladem je také zápis o inventarizaci v případě, že organizace zjistí chybějící majetek při inventarizaci.
Při nabývání majetku je velmi důležitá vstupní cena majetku. Do účetní evidence není možné
zařadit majetek bez jeho ocenění. To se týká všech druhů majetku – peněžní prostředků, cenin
a pohledávek je oceněním jejich jmenovitá hodnota (u zahraničních měn přepočítaná na české koruny). U dalších druhů majetku můžeme narazit na problémy se stanovením ceny. Zákon o účetnictví stanoví následující způsoby oceňování:
1. pořizovací cena – pořizovací cenou rozumíme cenu, za kterou byl majetek pořízen (například cena na faktuře nebo smlouvě). K této ceně se připočtou náklady s pořízením související (doprava, montáž apod.) Pořizovací cenou se oceňuje všechen dlouhodobý nehmotný,
hmotný i finanční majetek, pokud byl pořízen za úplatu (koupí). Za stejné podmínky se
pořizovací cenou oceňují i zásoby. V praxi je nejčastějším případem pořizovací ceny ta
cena, která je uvedena na faktuře nebo paragonu.
1. reprodukční pořizovací cena – je to cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy
se o něm účtuje. V praxi se toto ocenění používá u bezúplatně nabytého majetku (dary),
kdy není k dispozici doklad o koupi, na kterém by byla cena uvedena. Majetek se pak do
účetnictví zahrne v ceně, za kterou by jej bylo možno koupit.
1. vlastní náklady – rozumíme jimi přímé náklady na danou činnost popř. nepřímé náklady
k dané činnosti se vztahující. Používá se v těch případech, kdy účetní jednotka sama nějaký
majetek vytváří (např. stavba klubovny vlastními silami). Do vlastních nákladů nelze započítat práci, která nebyla zaplacena (např. dobrovolná práce vlastních členů).
V praxi doporučujeme nahlédnout přímo do aktuálně platných předpisů.

Opravy, údržba a investice do majetku
Běžný provoz, drobné opravy a údržba majetku jsou většinou v režii vlastníka. Jsou zajišťovány za
pomoci svých členů a hrazeny z provozního rozpočtu. Základní péčí o majetek je jeho oprava.
Opravou myslíme činnost, kterou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za
účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Z této definice je patrné, že oprava
není omezována a vymezována objemem finančních prostředků, nýbrž rozsahem a účelem prací.

V praxi jsou užívány dva další pojmy, které se však od opravy velmi zásadně liší. Jedná se o modernizaci a rekonstrukci.
Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti19 nebo použitelnosti ma-

jetku (zákon o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 odst. 3).

19 Pojem vybavenosti lze vztáhnout k definici věci v občanském zákoníku, který vymezuje „příslušenství věci“ a „součást
věci“. Použitelnost lze chápat jako schopnost předmětu plnit konkrétní účel, jenž je dán jeho vlastnostmi. Rozšíření použitelnosti pak znamená následnou schopnost plnit více účelů nebo rozšířit stávající účel.
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Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek
změnu jeho účelu nebo technických parametrů (zákon o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 odst.
2).

Tyto pojmy je možné za určitých podmínek označit za technické zhodnocení. Technickým
zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby
a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku
v úhrnu ve zdaňovacím období do roku 1995 částku 10 tis. Kč, počínaje zdaňovacím obdobím 1996
částku 20 tis. Kč, od 1.1.1998 částku 40 tis. Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje
nepřesahující stanovené částky, které poplatník (NNO) za technické zhodnocení považuje.
Technickým zhodnocením již existujících staveb jsou také výdaje na účelně vynaložené výdaje
dodavatele, spojené s připojením a zajištěním požadované dodávky elektřiny, plynu a tepla podle
zákona č. 222/1994 Sb., resp. zákona č. 458/2000 Sb. Je-li při stavebních pracích na stávajících
budovách vyvolána potřeba přeložek rozvodných zařízení, je částka hrazená vlastníkovi rozvodných zařízení rovněž považována za technické zhodnocení, za předpokladu překročení hranice
40 000 Kč.
Technickým zhodnocením není:
▶▶ pouhá změna materiálu;
▶▶ výdaje na opravy a udržování;
▶▶ výdaje na pořízení samostatných movitých věcí ve smyslu § 26 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, které jsou samostatnými movitými věcmi, tj. nejsou nedílnou součástí
stavby;
▶▶ výdaje na pořízení zařízení a předmětů, které jsou nedílnou součástí staveb, pokud nepřekročí limit Kč 40 000 Kč za zdaňovací období.
Rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou
Častou chybou je nesprávné rozdělení technického zhodnocení, resp. oprav majetku, prováděných buď dodavatelsky nebo ve vlastní režii.
Opravu je nutno posoudit z hlediska skutečného významu, tj. výsledku prováděných prací
a nikoliv podle informace z faktury. Věcné hledisko a skutečný stav věci je rozhodující pro posouzení. To, co je pro zhotovitele jednoznačně provedením opravy (např. výměna nefunkční části, byť
staré, nedostupné, nahrazené novou s vyšším výkonem technologické linky), může být pro účetní
jednotku technickým zhodnocením (nedošlo pouze k záměně použitého materiálu, ale ke změně
technických parametrů – výkonu).

U stavebních prací je třeba posoudit, zda prováděné práce nemohou být současně považovány
za rekonstrukci nebo modernizaci majetku. Opravy prováděné ve vazbě na technické zhodnocení,
např. následné práce po dokončení vlastního technického zhodnocení (omítky po provedení stavební úpravy se změnou užití) jsou součástí ocenění pořizovaného majetku. Opravy prováděné do
doby uvedení nové investice do užívání – výdaje jsou součástí ocenění pořizovaného majetku.
Specifické pojmy ke stavebním úpravám staveb
V praxi se setkáváme s technickým zhodnocením zejména u staveb. Nejprve je třeba definovat
pojmy, které s tímto tématem souvisí:
▶▶ nástavby jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují,
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▶▶ přístavby jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou
vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou,
▶▶ stavební úpravy jsou změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné
i výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení,
podstatné změny vzhledu stavby).
Všechny uvedené pojmy jsou uvedeny v § 139b stavebního zákona.
Problematika zasahuje do stavebního zákona a zákona o územním plánování. Při rekonstrukčních pracích se totiž mnohdy mění účel používání stavby. Protože se nejedná o cílovou problematiku pro tento metodický list, doporučuje se vyhledat patřičné informace v uvedených zákonech,
resp. kontaktovat odborníka.
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Inventarizace
Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím
kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní jednotka vlastní. Z tohoto důvodu je inventarizace velmi přísně vyžadována u všech účetních jednotek.
Základním předpisem upravujícím provádění inventarizace je zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví
v platném znění. Ten nařizuje všem účetním jednotek povinnost provádět inventarizaci a také
schopnost doložit její provedení pět let zpětně. V zákoně se inventarizace týkají zejména § 6, 29
a 30.
U větších neziskových organizací se doporučuje vydat vnitřní předpis, který bude upravovat
proces provádění inventarizace. Je to také jeden z kontrolních mechanismů v rámci vnitřního kontrolního systému organizace.

Úvod do problematiky a základní pojmy
Inventarizace
Inventarizací se rozumí soubor činností nutných k porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetní a operativní evidenci. Provádění inventarizací je nedílnou
součástí správy majetku a závazků a je předpokladem pro hospodárné nakládání se jměním NNO.
Za řádné provádění inventarizace odpovídá statutární orgán účetní jednotky.
Nejčastějším omylem laiků je domněnka, že inventarizace slouží k evidenci majetku. Tak tomu
ale není – evidence majetku má probíhat průběžně po celou dobu účetního období a inventarizace
má skutečně „pouze“ za úkol porovnat to, co máme vedené v účetnictví s tím, co najdeme v majetku a závazcích účetní jednotky.
Důležité je, že inventarizaci podléhá veškerý majetek a závazky vedený jak v účetní evidenci,
tak i ten, který je veden v operativní (někdy též podrozvahové) evidenci. Pod veškerým majetkem
je možné si představit například nemovitosti, stany, lodě, vybavení klubovny, peníze v pokladně,
peníze na běžném účtu, poštovní známky, zásoby stavebního materiálu, pohledávky za rodiči nebo
členy, nezaplacené nájemné, neuhrazené přijaté či vydané faktury.
Inventura vs. inventarizace
Je poměrně běžné, že se v praxi zaměňují pojmy inventarizace a inventura. Každý z nich však vyjadřuje úplně něco jiného, byť patří nedílně k sobě. Inventurou se rozumí jednotlivá aktivita, která
spočívá ve zjištění skutečného stavu k určitému okamžiku u jednotlivých složek majetku a závazků.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jednotlivé inventury jsou součástí inventarizace.
Inventury se liší podle způsobu kontroly majetku20:
▶▶ fyzickou inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku hmotné povahy, případně nehmotné povahy tehdy, pokud to připouští jejich povaha a nebrání-li tomu místo, kde se v době
inventury nachází.
▶▶ dokladovou inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků, u kterých jiný způsob
inventury neumožňuje jejich povaha.
20

uloženo § 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění
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V klubovně se fyzicky spočítají stoly, židle, kamna, nástěnky, tabule. Fyzicky lze také spočítat peníze
v pokladně, případně ceniny. Těžko již přepočítáte peníze na běžném účtu u banky, pohledávky vůči
svým dlužníkům apod. Tyto druhy majetku je třeba kontrolovat dokladovou inventurou. Kontrola
se provádí na základě dokladů (tj. zkontroluje se stav běžného účtu na posledním výpisu se stavem
zůstatku tohoto účtu v účetní evidenci, u pohledávek či závazků se zkontroluje zda skutečně nebyly
uhrazeny a v případě, že nikoliv, tak je na místě otázka, proč tomu tak je). Obdobně se zkontroluje
majetek, který v tuto chvíli není v účetní jednotce (např. je zapůjčen), a to kontrolou smluvního
vztahu (smlouva o zápůjčce) či u delšího zapůjčení potvrzením vypůjčitele, že náš majetek má dosud
u sebe. Kombinací fyzické a dokladové inventury se kontrolují např. stavby – obhlídkou fyzicky zkontrolujeme jejich stav a prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí zkontrolujeme, zda souhlasí
i vlastnictví tohoto majetku.
Termín provádění
Povinnost provést inventarizaci mají účetní jednotky vždy k okamžiku, ke kterému sestavují
účetní závěrku, resp. uzavírají účetnictví. Fyzickou inventuru, kterou nelze provést ke dni účetní
závěrky, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, případně v prvním měsíci
následujícího účetního období. V takovém případě se musí prokázat stav majetku ke dni sestavení
účetní závěrky doložením přírůstků a úbytků majetku za období mezi ním a dnem fyzické inventury.
Účetní jednotky provádějí inventarizaci nejběžněji právě v období 1. září – 31. ledna. V průběhu
tohoto období je možné provést jednotlivé inventury veškerého majetku a závazků s tím, že ke dni
účetní závěrky (resp. uzavření účetnictví) – nejčastěji k 31. 12. – je třeba doložit rozdíly (přírůstky,
úbytky), ke kterým došlo v tom mezidobí od konce roku a datem provedení inventury. Příkladem
může být inventura skladu. Zde je inventurou zjištěno, že se zde nalézá k 15. prosinci určitý majetek
(zapsaný v určitém seznamu). Pokud účetní jednotka ví, že do konce roku nic do skladu nedala (nic
nekoupila), nemusí provádět žádné opravy a stav k 15. prosinci je konečným stavem majetku ve skladu. Pokud však mezi vánočními svátky koupila účetní jednotka nové tee-pee, pak musí stav zjištěný
k 15. prosinci opravit o nově pořízené tee-pee. Stav k 31. 12. bude pak stav k 15. 12. + tee-pee.
Účetní jednotka může také rozhodnout o provedení mimořádné inventarizace. Její provedení je
doporučené v případech, kdy bylo do majetku výrazně zasaženo z nějaké vnější příčiny (např. vyhoření skladu majetku, vykradení klubovny) a tehdy, když jsou zjištěny závažné nedostatky v účetní evidenci (např. nevedení účetnictví, chaos v operativní evidenci). Mimořádná inventarizace je
také možná na přání odpovědných činovníků při předávání jejich funkce, a to ať celková (např.
u funkce vedoucího NNO) nebo částečná (např. u správce základny).

Postup provedení inventarizace
Příprava – ustavení inventarizační komise
Statutární orgán písemně rozhodne o provedení inventarizace. Rozhodnutí o provedení inventarizace zejména obsahuje časový harmonogram inventarizace, ustavení členů inventarizační komise
a rozsah inventarizovaného majetku a závazků. Inventarizační komise (dále také IK) mívá obvykle
nejméně dva členy. Předsedou IK nesmí být statutární orgán, hospodář či jiný činovník pověřený
správou kontrolovaného majetku. Členové IK mají v rámci provádění inventarizace právo vstupu
do objektů užívaných NNO, nahlížet do účetní evidence, požadovat od statutárního orgánu a osob
odpovědných za majetek vyjádření ke zjištěným skutečnostem. Kromě pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy si účetní jednotka může stanovit další pravidla k provádění inventariza132 / Hospodaření A–Z
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ce (například kdy se inventarizace bude běžně provádět, jaký bude postup inventarizačních prací,
kdo je členem inventarizační komise apod.).
K jednotlivým úkonům se doporučuje využívat jednotné formuláře. Zajistí se tím jistá kontinuita
a přehlednost informací od IK k odpovědným činovníkům. Při stanovování podmínek inventarizace
je třeba brát v úvahu místní podmínky. Je možné ustanovit např. dílčí komise pro kontrolu majetku
jednotlivých oddílů či odlišný termín pro kontrolu majetku základny. Je praktické, aby při inventarizaci byl přítomen činovník odpovědný za nakládání s příslušnou částí majetku.
K provedení dokladové inventury nemusí být ustavena inventarizační komise. V takovém případě písemně určí statutární orgán činovníky, kteří inventuru provedou. Inventuru by neměl zpravidla provádět činovník odpovědný za vedení příslušné části evidence.
V praxi však nebývá důvod, proč by již ustavená IK nemohla provést inventuru dokladovou také.
Bývá nezbytné, že hospodář či účetní jednotky musí být přítomen kontrole, neboť jen on většinou zná
důvody pro trvání pohledávek či závazků.
Příprava – podklady pro inventarizační komisi
Odpovědní činovníci za správu a nakládání s majetkem připraví dopředu potřebné podklady k provedení inventarizace (např. knihy či karty majetku, operativní evidenci majetku, výpisy
z účetní evidence).
Znamená to, že hospodář a ostatní činovníci odpovědní za správu majetku připraví všechny seznamy a výpisy z evidence, které musí být průběžně doplňovány o přírůstky a upravovány o případné
úbytky majetku v jejich správě.
Pokladník či hospodář připraví ke kontrole pokladní hotovost (resp. všechny dílčí pokladny) a ceniny. K těmto majetkovým druhům je třeba vytisknout stavy v účetních knihách (v jednoduchém
účetnictví: peněžní deník a knihu cenin; v podvojném účetnictví: obraty na účtu 211 – Pokladna
a 213 – Ceniny, vč. analytického třídění). Zkušenosti hovoří o tom, že kvalitní příprava podkladů
je půlkou úspěšného dokončení inventarizace.
Postup při provádění inventur
Inventarizační komise kontroluje soulad účetní a operativní evidence se skutečným stavem majetku a závazků. Při fyzické inventuře inventarizační komise kontroluje také fyzický stav majetku
(poškození, znehodnocení), jeho uložení a zabezpečení a ověřuje stanovení odpovědnosti jednotlivých osob za správu majetku.
V rámci dokladové inventury se kontroluje soulad existence majetku a závazků s účetní evidencí,
jejich podloženost účetními či jinými doklady a opodstatněnost evidence a ověřuje se stanovení
odpovědnosti jednotlivých osob za jejich správu.
Skutečné stavy majetku a závazků se zaznamenávají do inventurních soupisů, které se zpravidla
vyhotovují odděleně podle druhu majetku či závazků, jejich umístění a odpovědného činovníka.
Inventurní soupisy obsahují především21:
▶▶ označení majetku či závazku potřebné k jeho jednoznačnému určení,
▶▶ podpis člena inventarizační komise a dále podpis ostatních osob zúčastněných na inventuře majetku či závazků,
21

taxativně vymezeno § 30, odst. 2 zákona o účetnictví

134 / Hospodaření A–Z

▶▶ způsob zjišťování skutečných stavů,
▶▶ ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury,
▶▶ okamžik zahájení a ukončení inventury.
Rozdíly zjištěné porovnáním skutečného a evidovaného stavu se zapíší buď do inventurního
soupisu nebo do zvláštní evidence a předají odpovědné osobě za majetek k podání vysvětlení.
Je poměrně běžné, že hospodář předá IK již hotové inventurní soupisy tak, jak mají vypadat. Hospodář je sestaví dle údajů v účetnictví. IK pak jen zkontroluje, zda účetní stav v inventurních soupisech
odpovídá skutečnosti a nesoulad v soupisu vyznačí. Hospodář by měl podle výsledků inventarizace
opravit inventurní soupisy tak, aby jejich čistopisy (tj. soupisy po záznamu všech oprav) byly uloženy
v účetnictví daného účetního období, za které je inventarizace prováděna.
Ukázka inventurního soupisu – fyzická inventura
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Ukázka inventurního soupisu – dokladová inventura

Inventarizační zápis
Inventarizační komise zpracuje inventarizační zápis, který předá statutárnímu orgánu účetní
jednotky. Inventarizační zápis by měl obsahovat zejména:
▶▶ identifikaci organizační jednotky, datum, ke kterému je inventarizace prováděna, označení
členů inventarizační komise a dalších osob zúčastněných na inventarizaci,
▶▶ předmět inventarizace (vyjmenování složek kontrolovaného majetku a závazků),
▶▶ den zahájení a ukončení inventarizace,
▶▶ přehled vyhotovených inventurních soupisů,
▶▶ přehled zjištěných a nevyjasněných inventarizačních rozdílů spolu s vyjádřením odpovědných činovníků, případně návrh na jejich vypořádání,
▶▶ případně návrh na vyřazení, likvidaci či odprodej majetku, který je neupotřebitelný, přebytečný nebo nevyužitý,
▶▶ případné návrhy na zlepšení správy a evidence majetku, přípravy podkladů k inventarizaci
nebo stanovení odpovědnosti dotčených činovníků,
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▶▶ inventarizační komise má právo dle zjištěných skutečností do zápisu zaznamenat i zjištěné
porušení povinností odpovědných činovníků,
▶▶ podpisy všech členů inventarizační komise a datum vyhotovení zápisu.
Doporučuje se k zápisu přiložit všechny inventurní soupisy a případné přílohy, všechno spojit pevným spojem a uložit v jednom výtisku k účetnictví toho období, za které je inventarizace provedena.
Ze zkušenosti můžeme dále doporučit, že je vhodné v případě řešení některých nesrovnalostí provést
poznámku přímo do evidence majetku či inventurního soupisu tak, aby se při další inventarizaci nemusela IK zabývat genezí celého problému. Tímto postupem se lehce předejde nesrovnalostem.
Inventarizační rozdíly a jejich řešení
Bývá zvykem, že statutární orgán má povinnost předložit zprávu inventarizační komise radě
(výboru) organizace k projednání na jejím nejbližším zasedání, a to včetně informace o způsobu
řešení zjištěných inventarizačních rozdílů. Je to další z pravidel, které je možné zahrnout do vnitřního kontrolního systému. Zamezí se tím kontinuálnímu neřešení problémů, když statutární orgán
nesjedná nápravu.
Mnohé příklady z praxe ukazují, jak je důležité zachovávat maximální transparentnost u zásadních procesů v rámci hospodaření neziskových organizací. Pokud by organizace neměla vnitřními
předpisy stanovenu povinnost seznámit radu (výbor) s výsledky inventarizace, může dojít k tomu, že
statutární orgán nebude nucen provést opravu a nevyřešené problémy mohou narůstat. Po odchodu
statutárního orgánu z funkce se problémy zjistí či projeví naplno a již bude velmi obtížné sjednávat
nápravu či povolávat někoho k odpovědnosti.
Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které
nelze prokázat zákonným způsobem
▶▶ je-li skutečný stav nižší než stav v účetnictví, jedná se o manko, popřípadě o schodek u peněžních hotovostí a cenin
▶▶ je-li skutečný stav vyšší než stav v účetnictví, jedná se o přebytek.
Bylo-li inventarizací zjištěno manko, může účetní jednotka požadovat úhradu vzniklé škody
po zodpovědném činovníkovi. Předpokladem však je uzavřená dohoda o správě majetku, ve které
nebude chybět ustanovení o náhradě způsobené škody. Pokud dohoda sepsána není, je třeba se
obrátit na soud.
Inventarizační rozdíly vyúčtuje účetní jednotka do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků. Účetním dokladem pro doúčtování inventarizačních rozdílů je
právě zápis IK (v podvojném účetnictví se přidá ještě interní doklad).
Při stanovování odpovědnosti konkrétních osob za způsobenou škodu musí organizace přihlížet
k obecným pravidlům hospodárnosti při nakládání s majetkem. Předpokladem pro možnost získat
zpět způsobenou škodu je stanovení jasných pravidel pro zacházení s majetkem.
Zjištěné manko majetku je možné vyřešit dvěma způsoby:
▶▶ zjištění viníka manka a určení jeho podílu na nápravě (např. vedoucí oddílu zavinil ztrátu
stanu na výpravě; vedoucí oddílu musí zakoupit nový stan);
▶▶ manko vzniklo zničením věci (v průběhu jejího užívání); provede se vysvětlení důvodu
manka a věc se navrhne k vyřazení.
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Ukázka inventarizačního zápisu

138 / Hospodaření A–Z

Rozpočet
Kapitola je věnována především rozpočtu, jeho významu, druhům a postupu jeho zpracování. Rozpočet je jeden ze základních nástrojů pro finanční řízení každé organizace. Netýká se tedy pouze
podnikatelů, ale i nevýdělečné organizace. Zvláště nevýdělečné organizace nemají finančních prostředků tradičně nazbyt, proto je nezbytné s nimi nakládat s maximální efektivností, k čemuž může
napomoci například finanční řízení a v rámci něj konkrétní nástroj – rozpočet.

Úvod do finančního řízení
Finanční řízení představuje komplex činností, jejichž cílem je vhodnými prostředky a metodami zajistit dostatečné množství finančních prostředků (a to v potřebném množství a čase), které
umožní nevýdělečné organizaci její další existenci, rozvoj a plnění vytčených cílů. Součástí finančního řízení je také péče o prostředky a zdroje poté, co byly získány až do doby, kdy budou hospodárně využity.
Finanční řízení má své funkce, kterými jsou:
a) plánovací (role plánovacího procesu je pro efektivní činnost organizace velmi důležitá)
b) integrativní (napomůže spojení všech plánovacích činností v organizaci a poskytne celkový náhled na její činnost a také dopad jednotlivých činností na celou organizaci)
c) preventivní (kvalitně uskutečňované finanční plánování pomůže předejit finančním ztrátám a tím i ohrožení existence organizace)
d) monitorovací (sledováním nákladů a výnosů je možné minimalizovat nehospodárné nakládání prostředků a neefektivní využívání zdrojů)
e) informační (poskytuje důležité informace o výkonu organizace, kvalitě činnosti, tendencích a samozřejmě i o jejím vedení)
f) evidenční (zajišťuje kvalitní a potřebný přehled nutný k dosažení finanční otevřenosti
a průhlednosti a to jak pro vlastní členy, tak pro sponzory, dárce i státní orgány).
K poslední odrážce je třeba přidat tuto poznámku – finanční otevřenost je schopnost organizace
v kterémkoliv okamžiku jasně a zřetelně prokázat, že peníze a majetek jsou používány v souladu
s cíly organizace a v souladu se „sliby“, které byly dány sponzorům, dárcům, rodičům členů, členům
a dalším „investorům“.
Finanční řízení je proces, který se (po určitém zjednodušení) skládá z těchto kroků:
a) finanční plánování (vytvoření plánů činnosti a poté jejich rozpočtů; plánování by mělo vycházet z dlouhodobé koncepce či plánu činnosti jednotky. Pouze v tomto případě je možné
dosáhnout dlouhodobé efektivity)
b) teoretický fundraising (etapa, která vychází z předchozí a v rámci ní by měl být naplánován
postup, kde vzít potřebné prostředky na naplánované činnosti)
c) praktický fundraising (v této části dochází k zajišťování plánovaných prostředků
d) běžné hospodaření organizace (i tato část patří do procesu finančního řízení). Jde o uskutečňování běžných hospodářských operací k zajištění činností organizace. Součástí je vedení účetnictví, které nám poskytuje důležité informace o plnění rozpočtů a plánů a umožňuje i v průběhu
období (např. kalendářního roku) provést operativní úpravy podle aktuální situace.
e) zhodnocení uplynulého období (jde zejména o vytvoření přehledu o čerpání rozpočtu,
účetních výkazů, zprávy o hospodaření, výroční zprávy apod. Nelze v této části zapomenout na „donátory“, kterým je nutné zaslat zprávu o využití jejich prostředků).
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Tento postup je po velkém zjednodušení přehledným návodem, jak finančně „řídit“ organizaci. Na
druhou stranu může být určitým způsobem zjednodušen a použit i pro jednotlivé akce menšího významu a nebo při finančním řízení na kratší období.

Rozpočet a jeho tvorba
V souladu s výše uvedeným je plánování důležitou součástí finančního řízení. Významným nástrojem finančního plánování je rozpočet.
Rozpočet je soubor předběžně naplánovaných položek výdajů a příjmů vztahující se k určité
činnosti na určité období nebo k plánované akci/projektu. V provozním rozpočtu organizace je
možné najít přehled finančních prostředků, které budeme potřebovat k zajištění chodu organizace
a také zdrojů, kde tyto peníze zajistíme.
Důvodů k sestavování rozpočtu je mnoho. Jsou jimi například:
a) kvalitní plánování – sestavování rozpočtu je nedílnou součástí jakéhokoliv plánování, za
prvé donucuje plány dostatečně podrobně rozebírat tak, aby je bylo možné kvantifikovat
v rozpočtu, za druhé nutí tvůrce plánů v reálných dimenzích
b) celkový pohled na činnost – při pohledu na různé činnosti jsou finanční prostředky spojujícím prvkem, ukazuje, které činnosti kolik stojí, pomáhá zdůrazňovat priority a naopak
potlačovat nedůležité aktivity
c) kvalitní rozhodování – sestavování rozpočtu je důležitým procesem, které umožňuje podílet se na rozhodování o činnosti jednotky rozhodujícím lidem, v Junáku je o to důležitější,
že je demokratickou organizací, kde se na činnosti podílí řada činovníků, diskuze o rozpočtu pomáhá nalézat společná stanoviska
d) organizační pravidla – sestavování rozpočtu umožňuje zřetelně stanovit pravomoci a odpovědnost konkrétních lidí
e) hodnocení činnost organizace – v návaznosti na plnění rozpočtu sledované z informací
v účetnictví lze pravidelně vyhodnocovat předpoklady se skutečností. Ve své podstatě až
tento krok je možné považovat za podstatu finančního řízení.
Je možné odvodit, že rozpočet by měl mít velmi úzkou vazbu na plán činnosti organizace, ať už
krátkodobý (např. jednoroční plán činnosti) a nebo ještě lépe na tzv. strategický plán organizace
sestavený na několik let dopředu. Pokud jednotka nesestavuje kvalitní rozpočet, dochází k tomu,
že tzv. přežívá z roku na rok. Je pak otázkou, zda a jak kvalitně může dostatečně zabezpečovat své
cíle, ať už v současnosti, ale zejména v budoucnosti.
Uvědomme si, že rozpočet
▶▶ JE finanční plán příjmů a výdajů nutných pro uskutečnění plánované činnosti;
▶▶ NENÍ v žádném případě neměnitelné dogma;
▶▶ NIKDY NENÍ stoprocentní.
Metody sestavování rozpočtu
Je mnoho způsobů, jak sestavit rozpočet, ale neexistuje žádný ověřený způsob, kterým lze dosáhnout co největší pravděpodobnosti naplnění rozpočtu. Důležité je přistupovat k jeho tvorbě pečlivě
a s co nejvíce informacemi. Schopnost sestavit dobrý rozpočet je také záležitostí zkušeností.
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Metody tvorby rozpočtu jsou:
▶▶ ze skutečnosti minulého roku
▶▶ z nulového základu
▶▶ kombinace uvedených
Metoda ze skutečnosti minulého roku je založena na tom, že se dají velmi snadno určit výdaje na činnosti jednotky dle skutečnosti loňského roku. Tímto způsobem dokážeme navýšit nebo
snížit příjmy a výdaje v závislosti na změně plánovaných činností. Tento rozpočet je jednoduchý
k sestavení, není náročný na informace. Metodu je možné použít v případě, kdy jednotka vykonává stále stejné činnosti, nedochází k významným změnám v rozsahu jednotlivých aktivit.

Vzhledem k tomu, že v praxi se nejčastěji používá tato metoda pro sestavování rozpočtu, je nutné uvést ještě nevýhody, které tuto metodu provázejí:
▶▶ v okamžiku, kdy sestavujeme rozpočet na další období, není většinou ještě uzavřeno období současné a tedy nejsou známy výsledky hospodaření a plnění současného rozpočtu. Tím
se dostáváme k tomu, že vycházíme vlastně z výsledku předminulého období, což nutně
vede k výrazným nepřesnostem při přebírání jednotlivých údajů;
▶▶ samotné jednotlivé plánované činností na další období nutí k přepočtům a odhadům, protože málokterá jednotka pořádá každý rok stejné akce a provádí úplně stejné činnosti. Zde
je nutné upozornit, že těmito daty je vhodné se pouze inspirovat;
▶▶ ve všech jednotkách, které přebírají údaje z minulosti, je nebezpečí, že převezmou do nového rozpočtu i chyby, kterých se dopustily. Nelze totiž automaticky předpokládat, že období,
kterým se inspirujeme, bylo ideální a je tedy vhodným vzorem. Je velmi vhodné před sestavováním nového rozpočtu zabývat zhodnocením toho minulého a využít k tomu například
zprávu o hospodaření a komentáře k plnění rozpočtů, kde by měly být chyby označeny
a kvantifikovány.
Metoda tvorby z nulového základu je založena na sestavení úplně nového rozpočtu. Nevýhodou je jeho pracnost a informační náročnost, výhodou je jeho aktuálnost a větší přesnost. Každá
z položek rozpočtu je nově posouzena a vypočtena. Tato metoda by měla vycházet především z vytvořeného plánu činnosti jednotky. Metoda se často používá u zcela nových akcí a projektů, použití
u ročních rozpočtů jednotek je méně časté.

Kombinace předešlých metod je také možným způsobem pro sestavení rozpočtu. Je vhodná
zejména tam, kde se určité činnosti opakují a je tedy možné převzít některé výsledky z minulých
období. Nové projekty nebo činnosti (nebo činnosti po výrazných změnách) je vhodné zahrnout
do rozpočtu za pomocí metody tvorby z nulového základu.
Přebytkový vs. schodkový rozpočet
Jednou z otázek při sestavování rozpočtu je problém jeho vyrovnanosti. Známe tyto varianty:
▶▶ schodkový rozpočet (příjmy menší než výdaje22
▶▶ přebytkový rozpočet (příjmy vyšší než výdaje)
▶▶ vyrovnaný rozpočet (příjmy se rovnají výdajům)

22 V textu používáme pojmy „příjem × výdej“, lze si však představit i použití pojmů z podvojného účetnictví „výnos ×
náklad“. Nelze jednoznačně říci, který pojem je vhodnější, je důležité si uvědomit rozdíly mezi nimi.
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Je rozšířen obecně oblíbený omyl, že jedinou možností při sestavování rozpočtu je jeho vyrovnanost. Podíváme-li se však detailněji na tuto problematiku zjistíme, že je nutné ke každému rozpočtu přistupovat individuálně a rozhodnout na základě konkrétních potřeb organizace.
Schodkový rozpočet není příliš obvyklý. V tomto případě nám výdaje převyšují příjmy a většinou dochází k úbytku majetku organizace. Dlouhodobě tato situace není udržitelná. Přesto existují
případy, kdy se NNO může rozhodnout pro schodek – řešení krizové situace (např. obnova vyhořelé klubovny), pořízení finančně náročného majetku (tábořiště, klubovna), uspořádání důležité
akce, jejíž význam odůvodňuje její ztrátovost (např. první akce pro nováčky v oddíle, speciální
akce pro vedoucí oddílu za jejich celoroční práci s dětmi, oslava výročí NNO atd.). Již při uvažování o schodkovém rozpočtu bychom však měli uvažovat o tom, jak bude případný schodek
zafinancován.
▶▶ Přebytkový rozpočet je sestavován zejména tam, kde se jednotka v souladu s dlouhodobými plány rozhodne „našetřit“ si prostředky na další období. Vzhledem k neziskovému
charakteru je však potřeba pečlivě rozvažovat, které z činností je možné ukončit s přebytkovým rozpočtem. Upozorňujeme na skutečnost, že z činností financovaných z dotací, příspěvků samosprávných celků, příspěvků nadací a nadačních fondů a někdy i z darů je nelze
tvořit zisk. U mnohých akcí či projektů to však lze. Zde je možné již na začátku sestavit
rozpočet přebytkový a případný přebytek použít jako vlastní zdroj na další rozvoj jednotky,
resp. tvorbu určité finanční rezervy.
Pro sestavování přebytkových rozpočtů (v rámci možností) existuje ještě řada dalších důvodů.
Mezi ně patří například:
a) nedostatek vlastních zdrojů – tyto zdroje jsou tvořeny vlastně pouze z členských poplatků
a zisků z různých činností. Vlastní zdroje pak především v provozních činnostech potřebujeme k dohrazení požadovaných spoluúčastí k jiným zdrojům (např. dotacím a příspěvkům obcí a krajů);
b) tvorba finančních rezerv – finanční rezervy lze tvořit pouze z vlastních zdrojů a užívají
se tam, kde je například třeba zajistit nárazově vyšší sumu prostředků kvůli plánovaným
stavebním opravám klubovny, základny apod. Zde je nutné podotknout, že tvorba rezerv
by měla vycházet z dlouhodobých plánů, které pomohou zaručit efektivitu vynaložených
našetřených prostředků.
Z výše uvedeného je patrné, že zisk by měl být běžnou součástí zdrojů nevýdělečných organizací.
Vyrovnaný rozpočet je nejběžnější variantou, kterou známe z vlastní praxe. Může jej být dosaženo i tak, že některé z plánovaných činností skončí záporným a některé kladným výsledkem
rozpočtu a výsledky se poté navzájem vykompenzují. Vyrovnaný rozpočet nemusí být zárukou
efektivního a správného hospodaření jednotky. Jeho dosahování je žádoucí zejména z dlouhodobého (několikaletého) pohledu.
Na závěr této části je potřebné uvést, že vedle sestavení rozpočtu je důležité i jeho plnění, tedy
dosažená skutečnost. Ta se může od původního záměru velmi lišit. Účetní jednotky by měly výsledek svého hospodaření sledovat a vyhodnotit zjištěné rozdíly z hlediska jejich příčin.
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Rozpočtové položky
Každý rozpočet má vždy dvě základní částí – stranu příjmů a výdajů. V rámci těchto stran dochází k vnitřnímu dělení jednotlivých rozpočtových položek. Jaké položky jsou v rozpočtu uvedené je zcela na jeho tvůrci. Musí myslet na jeho užitečnost, srozumitelnost, vypovídací schopnost,
případné návaznosti na výkaznictví a zároveň i jednoduchost získávání dat jeho čerpání.
Při činnosti nevýdělečných organizací můžeme využít zejména těchto dvou druhů rozpočtů:
▶▶ provozního rozpočtu;
▶▶ rozpočtu akce/projektu.
Nejčastější položky na straně příjmů jsou:
PROVOZNÍ ROZPOČET
členské příspěvky
registrační příspěvky

příspěvky obcí a měst
státní dotace
dary
výnosy z vlastního majetku

ROZPOČET AKCE/PROJEKTU
účastnické poplatky, vložné,
cena za služby
příspěvky obcí a měst
státní dotace
dary
vlastní prostředky pořadatele

Mezi nejčastější položky na straně výdajů patří:
PROVOZNÍ ROZPOČET
spotřeba energie, otop

nájemné, vodné, stočné
výkony spojů a ostatní služby
drobný spotřební materiál
cestovné, dopravné
údržba a opravy majetku
pořízení neinvestičního vybavení

ROZPOČET AKCE/PROJEKTU
nájemné a ubytování
doprava účastníků a materiálu
drobný spotřební materiál
pořízení neinvestičního vybavení
výkony spojů a ostatní služby
stravné a potraviny
vstupné

V mnohých rozpočtech se můžete setkat s výdajovou položkou „rezerva“. Jedná se o plánované
nadhodnocení výdajů v souvislosti s možností neočekávaných či mimořádných výdajů spojených
s realizací. Její započtení do rozpočtu by mělo být samozřejmostí, velikost by měla růst s množstvím nejistot, které při plánování očekáváme. Při čerpání rozpočtu pak musí být zřejmé, jak se
s rezervou naloží – zda může zůstat akce v zisku právě o nevyčerpanou rezervu, či zda a jakým
způsobem rezervu rozpustíme před koncem akce/projektu.
Typy rozpočtů
Mezi běžně používané typy rozpočtů patří rozpočet:
▶▶ programový
▶▶ zdrojový
▶▶ kombinovaný
Programový rozpočet obsahuje naplánované činnosti (akce) a k nim jsou přiřazeny související
příjmy a výdaje. Součtem všech programů dostaneme celkový rozpočet (musí obsahovat například
i provozní program).
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Ukázka programového rozpočtu
PROGRAMY
PŘÍJMY

Provoz OJ

Rádc. kurz

Členské příspěvky
Účastnické popl.
Dotace – provozní
Dotace – rádc. k.
Dotace – kr. akce
Příspěvek kraje

20 000

Příspěvek obce
Dar
Nájemné základny
CELKEM

10 000
1 000

5 000
2 000

51 000

15 500

VÝDAJE
Nájem
Strava, potraviny
Doprava
Cestovné
Poštovné, telefony
Kopírování
Spotřební materiál
Vybavení
Vstupné
Opravy, údržba
Ostatní
CELKEM
HV programu

3 500

Závod
SaV

Den dětí

500

1 000

1 000
5 000

2 000

Tábor I.

Údržba
základny

29 000

15 000
5 000
5 000

500
8 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
2 500
51 000
0

1 000
6 000
2 500
1 500
500
1 000
1 000
2 000

5 000
10 000
5 000
35 000
35 000

6 500

8 000

44 000

3 000

1 000

5 000
29 000

500
500

2 500
1 500

1 000
500

3 000
3 000

5 000
10 000

2 000
1 500

1 000
5 000

10 000
15 500
0

6 500
0

8 000
0

44 000
0

26 500
+ 8 500

Celkem
20 000
34 000
15 000
5 000
3 000
15 000
25 000
8 000
35 000
160 000

6 000
39 500
2 500
13 500
8 000
9 000
25 500
25 000
0
20 000
2 500
151 500
+ 8 500

Zdrojový rozpočet se vyznačuje tím, že ke každému naplánovanému výdaji je určen i zdroj (kde
na výdaj vezmeme prostředky). Příkladem může být: výdaje na elektriku do klubovny = zdroj
z dotací od města.
Kombinace obou rozpočtů není příliš běžným typem rozpočtu. Každopádně jakýkoliv typ rozpočtu, resp. jakkoliv sestavený rozpočet, který má vypovídací schopnost, je lepší, než žádný rozpočet.
V závěru této kapitoly je ukázka rozpočtu KRJ Pardubického kraje, který je sestaven jako programový a vychází z potřeb řízení Pardubického kraje.
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Ukázka zdrojového rozpočtu
PŘÍJMY
VÝDAJE

Nájem
Strava
Doprava, cestovné
Poštovné
Kopírování
Spotřební materiál
Ostatní
CELKEM

Částka
5000
12600
1000
500
900
2100
2000
24100

Úč. popl.

Dotace
4 000

Dary

Granty obcí
1 000

Vlastní př.

Celkem
5 000
12 600
1 000
500
900
2 100
2 000

0

24 100

12 600
1000
500
900
2 100

1 900
14 500

6 600

1 000

100
2 000

Práce s rozpočtem
S rozpočtem vlastně pracuje jeho sestavovatel ve tří oddělených časových etapách. První byla
popsána výše a týká se vlastního sestavení rozpočtu. Zahrnuje tedy zvolení typu rozpočtu, definování vlastních rozpočtových položek, rozhodnutí o výši rezervy a dále může následovat třeba
předložení a schválení rozpočtu pořadatelem.
Druhá etapa je mnohdy pomíjena a týká se práce s rozpočtem přímo na akci/v průběhu projektu.
Provádí se zejména u provozních rozpočtů a pak u velkých akcí/projektů s rozpočty s objemem
stovek tisíc korun. Maloobjemové rozpočty zvládne uhlídat každý, aniž by si přidělával práci vyplňováním dalšího formuláře. U velkoobjemových rozpočtů však důrazně doporučujeme provádět
i průběžné plnění rozpočtu a získat tak přesnější podklady pro rozhodování vedení akce. Cílem by
mělo být uhlídání jednotlivých výší jednotlivých rozpočtových položek.
Třetí etapa práce s rozpočtem je také důležitá. Jedná se o tzv. vyhodnocení rozpočtu – zjištění
jeho plnění a slovní komentář. Provádí se většinou tak, že se do rozpočtu přidá sloupec „skutečnost“ a již při letmém pohledu je možné provést srovnání plánovaných a skutečných položek. Tento přehled se pak doplňuje slovním komentářem zjištěných odchylek.
Ukázka rozpočtu akce
Rozpočet akce „Jarní táboření“
PŘÍJMY
Druh
Účastnické poplatky

Dotace na kr. akce
Vlastní prostředky OJ
Dar

CELKEM

VÝDAJE

Kč
12 500
6 500
1 000
1 000

21 000

Druh
Nájemné za chatu
Cestovné
Materiálové výdaje
Provozní výdaje
Stravné
Rezerva
CELKEM

Kč
5 000
1 650
4 000

3 500
4 850
2 000
21 000
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Ukázka skutečného čerpání rozpočtu
Rozpočet akce „Jarní táboření“
Druh
Účastnické popl.

Dotace na kr. akce
Vlastní prostř. OJ
Dar

PŘÍJMY
Plán
12 500
6 500
1 000
1 000

Skutečnost
11 000
5 000
2 616
0

21 000

18 616

CELKEM

Druh
Nájemné za chatu
Cestovné
Materiálové výdaje
Provozní výdaje
Stravné
Rezerva
CELKEM

VÝDAJE
Plán
5 000
1 650
4 000
3 500
4 850
2 000
21 000

Skutečnost
4 200
1 156
5 249

4 013
3 998
0
18 616

V našem konkrétním příkladu se dle výše účastnických poplatků snížil počet účastníků akce,
tím pádem i výše poskytnuté dotace. Nešetrně byly vynaloženy prostředky na nákup materiálu,
protože i při nižším počtu účastníků došlo k přečerpání rozpočtové kapitoly. To samé platí o provozních výdajích. Mnohdy však provozní výdaje mají stejný objem pro akci s 10 a 20 účastníky.
Rezerva byla rozpuštěna. Negativní na celém vyúčtování je fakt, že středisko muselo z vlastních
zdrojů uvolnit o 1 616 Kč víc, než původně plánovalo. Toto je způsobeno nízkým počtem účastníků
a faktem, že nebyla přepočtena výše účastnických poplatků před konáním akce.

Ukázka návrhu programového rozpočtu (v Kč)
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1. Provozní náklady celkem
1.1. Materiálové náklady celkem
- kancelářské potřeby
- vybavení (do 40 tis.) počítač
- ostatní materiálové náklady
1.2. Nemateriálové náklady
1.2.1. energie
elektřina
vodné a stočné
teplo
1.2.2. Opravy a udržování
- opravy a udržování budov, opravy
- údržba PC
1.2.3. Cestovné zaměstnanců
1.2.4. Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- ostatní spoje (internet, poplatky TV a rozhlas)
- nájemné
- právní a ekonomické služby
- školení a kurzy
- supervize
- ostatní služby spojené s nájmem
- pojištění majetku, budov, za výkon soc. služeb
- účetní audit
- pojištění dobrovolníků
- tisk, správa www
- fundraising, PR organizace
- členské příspěvky, Česká asociace streetwork
- ostatní služby (doprava, revize, BOZP)
1.4. Finanční náklady
- daně a poplatky, bankovní poplatky
2. Osobní náklady celkem
2.1. Mzdové náklady
- hrubé mzdy
- OON DPČ
2.2. Odvody na sociální a zdravotní poj.
- pojistné ke mzdám
- pojistné k DPČ
- ostatní pojistné ke mzdám
Celkové náklady na realizaci služby

Terénní prog.
438 994
83 600
18 600
20 000
45 000
351 464
85 185
13 141
5 744
66 300
27 500
25 000
2 500
2 500
236 279
17 460
2 183
7 076
50 000
38 000
15 000
8 410
4 400
4 250
3 300
500
16 500
47 200
2 000
20 000
3 930
3 930
1 300 583
963 744
963 744
0
336 839
327 673
0
9 166
1 739 577

Občanská por. Preventivní prog.
384 867
232 067
91 230
34 600
16 202
12 100
35 000
0
40 028
22 500
290 206
194 867
57 311
39 670
7 984
5 570
3 707
2 300
45 620
31 800
12 500
7 500
10 000
5 000
2 500
2 500
2 500
2 500
217 895
145 197
15 249
11 400
1 907
1 421
5 900
4 300
40 500
29 241
33 166
25 000
10 000
5 000
12 000
13 135
3 813
2 900
4 500
2 600
2 860
2 200
1 000
0
15 000
11 000
42 000
31 000
5 000
0
25 000
6 000
3 431
2 600
3431
2 600
1 097 703
713 734
813 204
532 637
777 204
340 637
36 000
192 000
284 499
181 097
264 249
115 817
12 240
65 280
8 010
5 900
1 482 570
945 801

Finanční zdroje
Téměř jakákoliv činnost vyžaduje peněžní prostředky. Nejinak je tomu u aktivit nevýdělečných
organizací. Finanční zdroje ke své činnosti potřebují všechny, liší se jejich výší, která závisí na rozdílech mezi typy NNO a místních podmínkách, kde fungují. Nedostatek finančních zdrojů označuje více než polovina nestátních neziskových organizací za problém, který nejvíce omezuje jejich
činnost a rozvoj. Zůstává otázkou, zda děláme dostatek proto, abychom tuto překážku v rozvoji
NNO odstranili. Tato kapitola přináší základní informace o finančních zdrojích, které je možné využít pro financování činností NNO. Je nutné připomenout, že zde nejsou rozpracovány specifické
finanční zdroje jako jsou například příspěvky od ČSTV z výnosu Sazky apod.
Pro účely výkladu rozdělíme finanční zdroje do tří skupin:

▶▶ vlastní zdroje – prostředky, které jsou v „pravomoci“ účetní jednotky, zpravidla je poskytují
vlastní členové nebo je organizace dokáže opatřit vlastní činností (vydělat). Vlastní zdroje
se nevracejí.
▶▶ cizí zdroje – účetní jednotka je může získat na určitou dobu a po sjednané době je musí
vrátit (např. půjčky),
▶▶ potenciální zdroje – tak nazýváme prostředky, které mohou NNO získávat ze svého okolí
na podporu své činnosti. Může se jednat o peníze z veřejných rozpočtů pro organizace dětí
a mládeže, ale i dary soukromých osob.

Při úvahách o finančním zabezpečení našich aktivit je důležité neuvažovat pouze o jejich výši,
ale i o jejich zdroji. Ty totiž mají své vlastní charakteristiky (popsány níže) a jejich výběr může
významně ovlivňovat naši činnost. Například je problematické (někdy až nebezpečné), když některé organizace jsou závislé pouze na jednom zdroji, protože zánik tohoto zdroje může ohrozit
jejich další existenci. Zároveň každý další zdroj představuje určitou nejen administrativní zátěž
pro příjemce.
Vždy, když začněme uvažovat o finančních zdrojích, bychom měli začít u plánování – získat
představu, na co peníze vlastně potřebujeme, kolik jich potřebujeme a teprve následně rozvážit,
jaká kombinace finančních příjmů je možná a vhodná.
Pokud jednotka neplánuje – ať už věcně či finančně, je těžké získávat finanční prostředky jak
v ročním období, tak i ve víceletém výhledu. Např. pokud není střediskové radě zřejmé, že za tři
roky bude nutné opravit klubovnu, velmi těžko bude obhajovat navýšení členských příspěvků.

Vlastní zdroje
Typickými vlastními zdroji jsou:
▶▶ členské příspěvky,
▶▶ účastnické poplatky,
▶▶ výnosy z vlastní činnosti.
Vlastní zdroje jsou pro své vlastnosti velmi důležité. Účetní jednotka je může přímým způsobem ovlivňovat, protože o nich rozhoduje (stanovuje výši členských příspěvků, může rozhodnout
o pronájmu svého majetku) a ze všech dostupných zdrojů má o vlastních zdrojích nejlepší přehled
a jistotu, jaké budou v dalším období.
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Důležitou skutečností je, že tyto zdroje můžeme využít podle vlastního rozhodnutí, nejsme vázáni vůlí jejich poskytovatelů. To lze vhodně využít při kombinaci různých zdrojů, kdy vlastní
zdroje je možné spojit s dalšími prostředky (např. k dotaci ze státního rozpočtu potřebujeme dodat
část prostředků).
Dále se z vlastních zdrojů může tvořit finanční rezerva23 do budoucích let, ať už na konkrétní
aktivitu nebo projekt (např. opravu klubovny, nákup pozemku) nebo obecně pro zvýšení finanční
jistoty účetní jednotky. O vlastních zdrojích říkáme také, že jsou zdroji „posledními“. Pokud by
jednotka nezískala žádné jiné finanční zdroje, zůstanou jí stále ty vlastní.
Členské příspěvky
Povinnost platit členský příspěvek každý rok vyplývá členům organizace většinou přímo ze Stanov nebo Statutu. Je obvyklé, že o jejich výši musí rozhodnout příslušný orgán. Výše členského
příspěvků může být skládána z částek odvodů vyšším organizačním jednotkám a výše poplatku
náležející domovské organizační jednotce. Příkladem může být organizace Junák, která má 2, resp.
3 řídící stupně s organizačními jednotkami. Z tohoto důvodu se výše členského příspěvku skládá
například z těchto částek – 100 Kč odvod pro ústředí + 20 Kč odvod pro kraj + 10 Kč odvod pro
okres + 100 Kč připadne domovské jednotce. Celkový poplatek je tedy 230 Kč.
U členských poplatků je třeba uvědomit si, že jsou podle zákona o daních z příjmů § 19, odst.
1 osvobozeny od daně z příjmů, ale pouze pokud jejich placení vyplývá ze stanov či jiného zřizovacího dokumentu. Je tedy jasné, že o stanovení výše členského příspěvku musí existovat nějaký
záznam, nejčastěji usnesení rady či výboru organizace.
Jednotlivé organizace mohou zohlednit výší členských poplatků i různé sociální aspekty svých
členů. I tyto „slevy“24 je třeba zaznamenat do usnesení.
Existují však situace, které si vyžádají mimořádné členské příspěvky (vyhoří klubovna). Nejsouli tyto umožněny stanovami nebo zřizovacími dokumenty, pak je možné je vybírat, avšak není
možné uplatnit jejich osvobození podle zákona o daních z příjmů.
Další vlastní zdroje
NNO často vlastní nejrůznější majetek, který kromě plnění jeho hlavního účelu organizace,
může být využíván pro získání dodatečných prostředků. Typické jsou pronájmy tábořišť, sportovišť, ploch, pozemků, speciálního vybavení či využívání např. kluboven či domů jinými organizacemi. Výnos může také přinášet i volný finanční majetek, pokud jsou využity vhodné finanční
instrumenty (např. podílové listy). Zde je třeba doporučit velkou obezřetnost, aby účetní jednotce
nebyla způsobena chybným investováním ztráta.
V rámci doplňkové činnosti se mohou objevit mezi vlastními zdroji i příjmy z poskytovaných
služeb. Mezi ty známější patří poskytování reklamy podnikatelům, spolupráce se správci lesů na
jeho úklidu či zakládání porostů nebo spolupráce s obcemi při pořádání společenských akcí.
Významným finančním zdrojem může být ziskové hospodaření pořádaných akcí nebo realizovaných projektů. Za podmínky, že na tyto akce nečerpáme dotace či příspěvky obcí (které by
23 Máme na mysli spíše fond, kam umisťujeme peněžní prostředky. Nejde však o rezervu z účetního pohledu.
24 Členské příspěvky se většinou účetně nepředepisují, tedy účtuje se o nich až v okamžiku přijetí. O slevách z poplatků
se také neúčtuje.
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přebytek vylučovaly), mohou být výnosy vyšší než náklady. Je výhodné, že lze takto „našetřit“ další
prostředky v relativně krátké době.
Všechny výše popsané způsoby získávání vlastních zdrojů mají dopady na daň z příjmů právnických osob a ty je třeba dopředu rozmyslet a vyjasnit.

Cizí zdroje
Za cizí zdroje jsou považovány ty, které může NNO získat na určitou dobu a po sjednané době je
musí vrátit. Poskytovateli těchto prostředků mohou být například banky. Nevýhodou při tomto
financování je nezanedbatelný úrok, který musí vypůjčitel hradit.
Využívání cizích zdrojů by mělo být velmi dobře zváženo a posouzeno z hlediska výhodnosti.
Nebezpečím při špatném rozhodnutí může být nesplnění závazků, způsobení finančních problémů
jiným organizačním jednotkám v rámci své organizační struktury a v neposlední řadě i poškození
pověsti celé organizace.

Potenciální zdroje
Za potenciální zdroje považujeme všechny zdroje, ze kterých mohou NNO čerpat prostředky pro
své činnosti. Jde o nenárokové prostředky, které můžeme získat na základě žádosti či projektu od
nejrůznějších veřejných orgánů, soukromých organizací i jednotlivců.
Do této skupiny zahrnujeme mj.:
▶▶ dotace ze státního rozpočtu přímé;
▶▶ příspěvky ze zdrojů Evropské unie;
▶▶ dotace ze státního rozpočtu nepřímé;
▶▶ příspěvky územních samospráv (krajů a obcí);
▶▶ příspěvky od nadací a nadačních fondů;
▶▶ firemní dárcovství;
▶▶ individuální dárcovství.
V praxi se setkáváme s problémem, že různé instituce, které poskytují prostředky, tyto prostředky nazývají různými názvy, které nevyjadřují jejich právní formu. Příkladem může být oblíbený
pojem „grant“, který může zahrnovat jak dotaci, příspěvek obce či dar. Rozdíl mezi těmito formami má daňové dopady. Radou v tomto případě je pečlivě přečíst smlouvu o poskytnutí prostředků
a na jejím základě rozhodnout, o jaký zdroj se jedná.
Každá kategorie má svá specifika a podmínky, za kterých mohou být finanční prostředky získány. Ze zkušeností můžeme vydefinovat určité zásady, které bývají společné většině uvedených
finančních zdrojů (většinou vyjma dárcovství). Jde o tyto:
▶▶ na finanční podporu není právní nárok a provází ji písemná smlouva,
▶▶ finanční podpora bývá poskytována na základě projektu či žádosti,
▶▶ finanční prostředky musí být použity na ten účel, na který byly schváleny a poskytnuty,
▶▶ mnohdy podpora nemůže tvořit 100 % nákladů projektu či akce a je vyžadována spoluúčast,
▶▶ existuje okruh vymezených nákladů, které nesmí být hrazeny ze získaných prostředků,
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▶▶ poskytovatel většinou chce být informován, jak byly prostředky využity (např. vyúčtováním nebo závěrečnou zprávou).
Spoluúčast na projektu se pohybuje zpravidla od 10 % do 50 %. To znamená, že z celkových nákladů projektu může být z daného zdroje uhrazena pouze část. Zbytek dává realizátor buď z vlastních zdrojů nebo z jiného zdroje. Některé potencionální zdroje lze vzájemně kombinovat (např.
státní a prostředky od obcí a krajů), u některých to je přímo ve smlouvě zakázáno. Pokud o podobném postupu uvažujete, zjistěte si dopředu, zda je vzájemná kombinace zdrojů možná. Slušností
a v některých případech povinností je nutnost informovat o takového formě spoluúčasti poskytovatele (tedy již do žádosti je třeba uvést, že se předpokládá spoluúčast dalšího subjektu).
Dotace ze státního rozpočtu přímé
Jde o finanční prostředky získané přímo ze státního rozpočtu (tj. mezi příjemcem a poskytovatelem nestojí žádná další instituce ani orgán). Příkladem přímých dotací jsou dotace na akce
z rozpočtu Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva kultury ČR.
Tyto prostředky mohou být poskytovány následujícími formami:
1. výběrové řízení na konkrétní projekty a úkoly neziskový organizací vyhlašované příslušnými státními orgány (téměř vždy na jeden kalendářní rok);
2. příspěvky a dotace na základě specifických zákonů, usnesení či nařízení Vlády ČR, vyhlášek ministerstev;
3. veřejné zakázky. Týká se především činností typu humanitárních pomocí, problematika
zdravotně postižených, protidrogová prevence, politika státu vůči uprchlíkům apod.;
Podpora ze strany jiných resortních ministerstev se získává poměrně obtížně a spíše na speciální
projekty. Příkladem poskytovaných přímých dotací jsou prostředky od Ministerstva životního prostředí. V některých oblastech se můžeme pokusit získat prostředky z vyhlášených programů, které
přímo nesouvisí s činností NNO, přesto činnost jejich zadání odpovídá (např. Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahraničních věcí).
Příspěvky ze zdrojů Evropské unie
Kolem nás neustále proudí zprávy o nejrůznějších penězích z Evropské unie. Neziskové organizace našeho typu sice nejsou typickou cílovou skupinou pro tyto prostředky, ale určité prostředky
se získat určitě dají.
V prvé řadě jde o prostředky ze Strukturálních fondů prostřednictvím různých Regionálních
operačních programů v jednotlivých oblastech NUTS II. Ty jsou vyhlašovány Regionálními radami a administrovány příslušnými Úřady těchto rad. Jedná se o velké investiční projekty, které
mohou využít opravdu veliké organizace.
Menší organizace mohou využít také těchto prostředků ze stejného zdroje tím, že se zapojí do
Integrovaných programů rozvoje města, ve kterém sídlí. Tyto programy vytváří zejména větší města a o konkrétních možnostech je třeba se informovat přímo na magistrátu či městském úřadu.
Mezi další zdroje, které plynou z evropských rozpočtů a fondů, jsou jednotlivé programy vyhlašované správcovských mi institucemi nebo organizace. Jedním z příkladů, který je určen přímo
na činnost NNO je program Mládež, který podporuje mezinárodní výměny mládeže a iniciativy
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mládeže ve věku 15 až 25 let. Program zpravuje Česká národní agentura Mládež a více informací
se můžete dozvědět na jejích webových stránkách (www.youth.cz).
Významná část peněz je věnována na rozvoj spolupráce v příhraničních regionech. V České
republice se tato forma podpory týká všech krajů, které mají společnou hranici se sousedními
státy. I zde se s malými projekty spolupráce s obdobným typem organizace v sousedních regionech
mohou uplatnit skautská střediska. Prostředky spravují rozvojové agentury či obdobné organizace
při euroregionech (např. euroregion Nisa).
Dotace ze státního rozpočtu nepřímé
Tato podkapitola se týká pouze těch neziskových organizací, které jsou vnitřně členěny na organizační jednotky a mají své zastřešující ústředí. Podle pravidel jednotlivých ministerstev je nutné,
aby tyto velké organizace žádaly o dotace pouze jednou souhrnnou žádostí. V praxi je to realizováno tak, že organizační jednotky poskytnou ústředí podklady, to zpracuje žádost a projekt a podá jej
ministerstvu. Po přidělení prostředků rozhodne ústředí o rozdělení dotací na jednotlivé žadatele
a administruje dále veškeré nakládaní s prostředky (od poskytnutí až po vyúčtování).
Takto poskytované dotace již nejsou dotacemi, neboť jsou poskytovány jinému příjemci, než
který je uveden v Rozhodnutí ministerstva o přidělení dotace. Liší se tedy i účtování o těchto prostředcích. Konečný uživatel prostředků je však vázán pravidly pro použití a vyúčtování dotace.
Příspěvky územních samospráv
Příspěvky z rozpočtů územních samospráv jsou velmi významným zdrojem financí pro nevýdělečné organizace. Jejich výhodou je jejich místní charakter, mohou být lépe zaměřeny (zacíleny)
na regionální priority, nevýhodou je pak jejich velmi rozdílná úroveň v jednotlivých oblastech.
Charakteristické pro tyto zdroje je, že se od sebe místně velmi liší jak ve výši, účelu i způsobu poskytnutí a vyúčtování.
Kraje a velká města mají většinou zpracovány přesné grantové programy, které jsou oficiálními
dokumenty a jsou zveřejňovány například na jejich webových stránkách. NNO mohou mnohdy
žádat podporu z různých grantových schémat (např. z oblasti volného času, sportu, kultury apod.).
Na opačném konci spektra najdeme malé obce, které poskytnou příspěvek na základě osobního
seznámení představitelů obce s danou problematikou.
Při získávání prostředků z rozpočtů územních samospráv je základním předpokladem získání
informací, a to jak z oficiálních materiálů, ale také ze zkušeností dřívějších žadatelů či lidí s problematikou spjatých (např. zastupitelů obcí, úředníků odborů mládeže, spřátelených organizací).
Neměly bychom zapomínat, že zvláště obce rádi vidí a oceňují aktivitu, např. ve formě spoluúčasti
na určitých akcích, které pořádá město nebo má pořádat NNO (různé akce pro neorganizované
děti a veřejnost).
Příspěvky nadací a nadačních fondů
Nadace a nadační fondy jsou sdruženími majetku založenými právě za účelem podpory předem
stanovených aktivit. Každá nadace je zaměřena na určitou oblast, v rámci které vybírá vhodné
projekty (humanitární, sociální, preventivní, vzdělávací, ekologické apod.). V případě, že existuje
nějaký projektový záměr, na který je třeba zajistit finanční prostředky, je nutné dobře prozkoumat,
zda nadace na daný účel vůbec poskytuje prostředky. Nadací přímo zaměřených na volný čas dětí
a mládeže není mnoho, ale existují. U dalších nadací pak je třeba hledat téma, které činnost NNO
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má společné se zaměřením nadace (např. velmi často ekologie, humanitární, sociální, sociálně-patologické jevy ad.). Získání prostředků je náročnější, v případě úspěchu však jde zpravidla o vyšší
příspěvky než u jiných zdrojů.
Kompletní přehled o vyhlašovaných (nejen nadačních) grantech lze získat na stránkách občanského sdružení Econnect (www.ecn.cz ) nebo Informačního centra neziskových organizací (www.
neziskovky.cz).
Firemní dárcovství
Možným zdrojem jsou pro neziskové organizace i dary od podniků. Situace v nich je velmi rozdílná, některé mají velmi dobře propracovanou strategii sponzoringu (nejde o dary, nýbrž o úhradu za reklamu), některé neposkytují peníze neziskovému sektoru vůbec. Větší šanci získat podporu
mají malé místní neziskovky u firem středně velkých či meších, které mají silnou vazbu na místní
společnost. Klíčové pro úspěch při žádostech o prostředky ve firmách bývá možnost oslovit rozhodující osoby – ať už přímo vzhledem k našim osobním vztahům nebo prostřednictvím nám
blízkých osob v podniku pracujících.
U podniků bývá daleko jednodušší získat hmotný dar, například jejich výrobek, než dar finanční.
Vstřícnost také firmy mohou projevit poskytnutím výrazné slevy na své zboží v případě, že o to
požádáme.
Podpora ze strany podnikatelů může mít rozličnou formu – výše jsme uvedli finanční či hmotný
dar, ale vyloučena není ani forma uhrazení nějaké námi poskytnuté služby – například reklamy.
Tato problematika je více rozebrána ve speciální kapitole dále.
Individuální dárcovství
V NNO se často setkáváme s drobnými finančními dary. Bývají často příležitostné, náhodné,
nedají se kvalitně plánovat. Je příjemné, že tyto prostředky získáme, ale jen málokdy jde o významnější položku příjmů rozpočtů účetní jednotky (pokud nejde o velké národní sbírky či DMS
kampaně).
Individuální dárcovství je založeno na aktivním přístupu neziskové organizace, která cíleně
oslovuje osoby o přispění na daný prospěšný účel. NNO uvažují o tomto způsobu získávání financí
až u větších projektů (např. stavby klubovny) a tehdy mají také největší šanci na úspěch.
Fundraising
Fundraising25 představuje systematické získávání především finančních, ale i jiných prostředků
pro činnost neziskové organizace, jedná se o získávání zdrojů pro běžnou činnost a rozvoj organizace.
Proces fundraisingu se opírá o několik zásad:
▶▶ je třeba získat zájem veřejnosti pro danou činnost, zaujmout významné místo v žebříčku
hodnot dárců, orientovat se na člověka, ne na jeho peníze,
▶▶ je třeba přesvědčit veřejnost, že s prostředky bude nakládáno hospodárně a budou vynaloženy užitečně,
▶▶ je nutné jasně a srozumitelně definovat poslání organizace,
▶▶ je třeba identifikovat potenciální dárce, a to v členění na stávající a budoucí dárce,
25

dle TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008.
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▶▶ je třeba stanovit účinné způsoby oslovení dárců a získávání finančních a jiných prostředků,
▶▶ je na místě budovat hluboký a trvalý vztah s dárci.
Kroky před fundraisingem:
▶▶ připravte se, že je to náročné – na lidi, na čas, na úsilí,
▶▶ buďte přesvědčeni, že žádáte na dobrou věc,
▶▶ buďte si jisti, na co peníze žádáte (dárce má dostat od vás úplné a přesné informace),
▶▶ překonejte pocit, že vám stejně nikdo nic nedá (je těžké o něco požádat, ale je také těžké
odmítnout),
▶▶ překonejte pocit, že vaši činnost musí podpořit každý,
▶▶ dárcovství vyžaduje protislužbu (ne hmotnou, ale často formální – poděkování, uvedení
mezi podporovateli, pamatování na dárce při významných dnech, ...),
▶▶ oslovujte ty správné dárce (pravděpodobněji vám dají lidé se vztahem k tomu co děláte,
lidé, kteří vás či vaši činnost znají, lidé, kteří vám věří – to mohou být rodiče dětí, bývalí
členové, známí, lidé obdobného myšlení ...; větší šanci máte u lidí, kteří vám už něco jednou dali),
▶▶ dodržte to, co jste slíbili.
Stejně jako u firem platí, že pokud máte možnost žádat něco jiného než peníze, tak máte větší
šanci na úspěch. Pomoc s něčím, poskytnou radu, využít svých známých – i to je něco, co vám
může pomoci.
Novou formou dárcovského fundraisingu rozvíjející se v poslední době je online fundraising,
neboli internetové dárcovství, tj. získávání prostředků pro realizaci poslání neziskové organizace
prostřednictvím internetu. Využít lze několika forem online fundraisingu:
▶▶ internetové obchody – tj. e-shopy, v rámci kterých je nabízeno nejrůznější zboží, např. výrobky klientů, vydané knížky, dárkové předměty s logem organizace,
▶▶ dárcovský příspěvek – tj. online finanční dary realizované vybraným platebním systémem,
který umožňuje bezpečný převod finančních prostředků na účet neziskové organizace,
▶▶ prodej reklamního místa na webu – tj. umístění banneru firmy na webových stránkách
neziskové organizace.

Evidence využití prostředků
Zejména u finančních prostředků z veřejných rozpočtů je v smluvních ustanoveních dána povinnost, že příjemce musí vést oddělenou evidenci o využití prostředků (v rámci svého účetnictví). Je
to důležité ze dvou důvodů:
▶▶ poskytovatel bude chtít vědět, jak bylo s prostředky naloženo (zda to bylo v souladu se
smluvním vztahem);
▶▶ případně bude chtít tyto skutečnosti ověřit následnou kontrolou (např. ze zákona o rozpočtových pravidlech vyplývá možnost kontroly až 10 let po jejich poskytnutí – archivační
doba těchto účetních záznamů se tak zvyšuje na 10 let)
Nikdy nesmí dojít k situaci, že by jeden náklad byl použit pro vyúčtování více zdrojů!
Jako jedna z možností pro vedení evidence použití prostředků se využívá formulář „Přehled
o úhradách plateb“ (povinně se používá v Junáku pro evidenci dotací), kde je uvedena nákladová
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položka, její cena a částka, která byla hrazena z dotace. Při pečlivém zpracování těchto přehledů je
pak možné uchovávat pouze doklady uvedené na těchto formulářích a to pro případnou pozdější
kontrolu.
Přehled o úhradách plateb dotace na vybavení

Číslo org. jedn.:

900 07
PŘEHLED O ÚHRADÁCH PLATEB
(NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY)

Pol.

Číslo
dokladu

1

110092

Stan Kopule G37

2

110099

Podsada dřevěná, lakovaná

3

110110

Sekačka na trávu, Mountfield

Účel použití

Celkem

Částka
v Kč

Hrazeno
z dotace

3 500,00

3 500,00

28 900,00

10 000,00

4 800,00

4 800,00

37 200,00

18 300,00

Podíl dotace je 49,19 %.

Podoba projektu či žádosti o finanční prostředky

Při charakteristikách jednotlivých finančních zdrojů bylo uváděno, že o mnohé z nich je třeba
žádat. Tyto žádosti mohou mít formu předepsaných formulářů, ale v praxi se spíše setkáváme s tzv.
projekty.
Projekt je písemné zdůvodnění potřeby finančních prostředků, která však skýtá určitý prostor
pro další informace (důležité pro bližší identifikaci žadatele, pozadí projektu, historické či sociální
souvislosti, podrobnější členění rozpočtu apod.).
Před zpracováním projektu a možná znovu před jeho podáním si zodpovězte tyto otázky:
▶▶ Proč projekt dělám?
▶▶ Pro koho ho dělám, kdo z něj bude mít užitek?
▶▶ Komu projekt předkládám, je to pro mne vhodný subjekt, mám zde šanci?
▶▶ Dokáži projekt uskutečnit, když získám peníze ? Mám k tomu ochotné lidi?
▶▶ Přečetl jsem si veškeré požadavky na podobu projektu? (formální náležitosti, potřebné přílohy, podobu a skladbu rozpočtu...)
Projekt by měl obsahovat následující údaje:
▶▶ název projektu
▶▶ představení a popis organizace
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▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

cíl projektu
cílová skupina (ve členění podle věku)
popis projektu, způsoby řešení
spolupracující organizace
rozpočet
přílohy

Název projektu má být výstižný a poměrně krátký. V ideálním případě by měl už samotný název
čtenáře zaujmout. Vyvarujte se dlouhých, všeříkajících názvů.
Představení a popis organizace má informovat o tom – kdo jsme a co děláme. Může obsahovat
základní údaje o organizaci (správný název, právní formu – např. občanské sdružení, neopomenout informaci, zda jste organizační jednotkou), její účel a poslání např. dle Stanov nebo Statutu.
Zapomenout bychom neměli ani na popis toho, co se konkrétně děje v příslušné organizační jednotce, vyzdvihnout úspěchy z posledních let a upozornit na ty aktivity, které nějakým způsobem
souvisejí s podávanou žádostí. Nedílnou součástí jsou kontaktní údaje na řešitele projektu (jméno,
příjmení, adresa, telefon a email) i na statutární orgán jednotky.
Cíl projektu nemůže chybět. Měl by řešit určitý problém, nedostatek či záměr. Pokud cíl dokážete vhodně formulovat, máte o polovinu práce méně. Vždy sledujte, zda se váš cíl shoduje s cílem
poskytovatele prostředků. Pokud je mezi nimi zásadní rozdíl, žádáte o peníze asi zbytečně. Cíle
by měly být měřitelné a v projektu je vhodné uvést i způsob, jakým výsledky budete hodnotit.
Nezaměňujte cíle a metody. Cíle jsou výsledky aktivit a metody jsou aktivity, které musíte vykonat,
abyste dosáhli daných cílů. Cíl projektu stanovujte jako přiměřený. Posuzovatelé projektu jsou
zpravidla lidé se zkušenostmi a nadhodnocování či nereálnost záměrů často poznají. To může být
důvodem pro vyřazení projektu z podpory.
Vydefinovat cílovou skupinu musí každý pisatel projektu. Jde určitou skupina osob, která bude
mít z realizace projektu užitek nebo na který bude mít projekt dopad. Může jít například o vymezení regionální (lidé z našeho města, lidé z ulice), sociální (znevýhodněné osoby, děti z dětských
domovů), podle užitku (účastníci akce) nebo třeba podle věku (děti, studenti, dospělí). V případě
Junáka jsou často cílovou skupinou děti (do 18 let) a mládež (18–26 let). Opět je velmi důležité
sledovat, jakou cílovou skupinu sleduje poskytovatele prostředků.
Popis projektu má za účel rozepsat způsob, jakým chceme dosáhnout stanoveného cíle – uvést
jednotlivé činnosti a metody, které budeme používat. Snažte se v popisu být dostatečně konkrétní
tak, aby si posuzovatel projektu mohl tzv. „udělat obrázek“. Pokud se nejedná o opravdu jednoduchou záležitost, hodí se uvést i časový harmonogram.

Pro poskytovatele podpory bývá důležité, zda projekt řešíte pouze svépomocí nebo spolupracujete s jinými organizacemi. Důvody, které je k tomu vedou, mohou být různé. Někdy je spolupráce zárukou precizního řešení s výrazným kladným dopadem (např. účast odborných organizací,
obcí), někdy naopak je v tom spatřováno plýtvání prostředky do rozpočtu jiných organizací než
žadatele apod. Spolupráce může mít i finanční podobu, tzn. že se váš partner podílí na části nákladů. V případě, že uvádíte výčet spolupracujících organizací, napište i poměr jejich spoluúčasti
a stručně je charakterizujte (nezapomeňte uvést kontaktní údaje).
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Rozpočet patří v projektu mezi ty nejdůležitější a nejpečlivěji sledované. Uvědomme si, že rozpočet je přenesení námi vymyšleného plánu činnosti do řeči čísel. Pokud jsou čísla chybná, neurčitá nebo zavádějí, může to vést k domněnce, že i plán je špatný. Rozpočet by měl zahrnovat všechny
předpokládané náklady, které budeme potřebovat k realizaci projektu, i příjmy, kterými budeme
tyto náklady krýt. Odhadování nákladů projektu by mělo vycházet z průzkumu dostupných cen,
případně z kalkulací. Pozor na to, že někteří poskytovatelé považují údaje v rozpočtu za závazné,
s kterými již nelze v průběhu realizace činnosti pohybovat. Hodnoty uvedené v rozpočtu by měly
být maximálně realistické. Obvyklé „nadsazování“ nákladů se nemusí příjemci v některých případech vyplatit (vyřazení projektu z hodnocení, problémy při realizaci, ...).

Mnohdy je v praxi vyžadována bližší specifikace využití požadovaných prostředků. Myslí se
tím rozpis, co chcete za požadovanou částku nakoupit. Součástí tabulky bývá i informace o spoluúčasti.
Specifikace nákladu
Tee-pee (průměr 6 m)
Motorová pila Husquarna
Sekačka na trávu Mountfield
Celkem
Podíl

Celková částka
15 000,00
7 500,00
12 000,00
34 500,00

Požadováno
10 000,00
7 500,00
0,00

Z jiných zdrojů

17 500,00
51 %

17 000,00
49 %

5 000,00
0,00
12 000,00

Schéma: Specifikace využití požadovaných prostředků
V přílohách projektu jsou zpravidla požadovány jasné dokumenty (např. stanovy, registrace na
Statistickém úřadu, kopie smlouvy o běžném účtu, projektová dokumentace stavby apod.). Často si
poskytovatel vyžádá informace o průběhu projektu v minulých letech. Ovšem řadu příloh bychom
měli přikládat ve vlastním zájmu – fotografie (nikoliv ilustrační, nýbrž z konkrétní akce vážící se
k projektu), novinové články, zajímavé materiály o nás, doporučení třetích osob atd.
Každý zpracovavatel projektu by si měl uvědomit, že projekt je posuzován také na základě
vzhledu. Neměly by chybět fotografie, barvy a kvalitní zpracování – o českém jazyce ani nemluvě.
Mnohdy je několik vynaložených korun nákladů vráceno několika tisíci. Projekt je také vizitkou
organizace!
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Ukázka projektu ve standardizované podobě, kterou vyžaduje vyhlašovatel a poskytovatel podpory

Žádost o grant

z grantového programu Partnerství pro Kolínsko 2009
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O projektu
Priorita (označte jednu z variant):
Bezpečná doprava
Životní prostředí
Rozvoj regionu:
Oblast: Podpora občanské vybavenosti
Oblast: Podpora integrovaných a evropských projektů (použijte speciální formulář)
Název projektu: POZOR - Děti na silnici!
Stručná anotace projektu (shrnutí cílů a aktivit projektu o délce max. 350 znaků) :
Projekt je zaměřen na prevenci dopravních nehod s účastí dětí z obce Velký Osek, která je
nadměrně zatížena dopravou na silnici 125. Cíle projektu je zvýšit povědomí 100 dětí ve věku 6 –
9 let z Velkého Oseku o bezpečnosti při pohybu na silnicích. V rámci projektu bude zrealizováno
10 dopoledních akcí, na kterých se děti prakticky seznámí se základními pravidly silničního
provozu a zásadami pro bezpečné užívání silnic. Součástí projektu bude i výtvarná soutěž
s dopravní tématikou a bude vydána informační brožura pro rodiče dětí.
Výše žádané podpory: 148.000,-

Celkové náklady projektu: 187.500,-

O žadateli
Název žadatele: Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Sídlo žadatele: Komenského 432, 530 03 Pardubice
Kontaktní adresa (pokud se liší): Husova 168, 530 03 Pardubice
www stránky: www.konep.cz, www.nevladky.cz
Právní forma žadatele: občanské sdružení

IČ žadatele: 26679485

Číslo bankovního účtu: 16806209001/5500
Statutární zástupce žadatele: Mgr. Miluše Horská, předsedkyně správní rady
Telefon: 461 031 821

fax: -

e-mail: horska@svitani.cz

Osoba zodpovědná za projekt: Bc. Jana Machová
Přímé spojení na zodpovědnou osobu:
Telefon: 461 031 821, 774 412 876 fax: -

e-mail: machova@konep.cz

Datum: 24. dubna 2009
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2. POPIS PROJEKTU (v rozsahu max. 2 stran A4)
2.1 Řešený problém
Popište současný problém, který hodláte projektem řešit.
Projekt přispívá k řešení problému bezpečnosti dopravy v obci Velký Osek, kterou protíná silnice
č. 125 spojující Kolín s dálnicí D11. Průměrně obcí projede 5 tis. vozidel denně (průzkum Centra
dopravního výzkumu z června 2008). V letech 2007 – 2008 se na této silnici v katastru obce staly
10 dopravních nehod, při kterých bylo zraněno 12 osob, z toho 4 děti. 3 nehody byly zaviněny
dětmi (dle statistiky Policie ČR Kolín). V obci žije přibližně 150 dětí ve věku do od 6 do 9 let, které
jsou v dopravě velmi ohroženy – neznají pravidla silničního provozu, ale mohou být účastníky
silničního provozu (při cestě do a ze školy, při hrách, atp.)
2.2 Popis projektu
Popište cíle a činnosti projektu, které budou směřovat k jeho realizaci (text nemusí být dlouhý, ale
dostatečně výstižný).
Cíl projektu: Zvýšit povědomí 100 dětí ve věku 6 – 9 let z Velkého Oseku o bezpečnosti při pohybu
na silnicích.
Cíle projektu bude dosaženo realizací 10 zábavných dopolední, na kterých se děti prakticky
seznámí se základními pravidly silničního provozu a zásadami pro bezpečné užívání silnic.
Zábavná dopoledne budou organizována vždy pro 1 třídu základní školy, tedy cca 20 žáků na
dětském dopravním hřišti v Kolíně, od 8:30 do 12:30 hodin v měsících červnu a září. Děti budou
na dopravní hřiště a zpět do školy přepraveny autobusem. V případě nepříznivého počasí bude
program probíhat v sokolovně TJ Velký Osek. Každá třída absolvuje program 2x – na jaře a na
podzim. Podzimní dopoledne bude zaměřeno na opakování a procvičování znalostí nabytých na
jarním dopoledni. Na realizaci prvního jarního a prvního podzimního dopoledne budou přizváni
zástupci TPCA, bude vyrobena sada fotografií a vydána zvláštní tisková zpráva. Program
dopolední je uveden v příloze projektu. Každý účastník dopolední obdrží osvědčení o absolvování,
medaili a plastový model jednoho z vozů vyráběných v TPCA.
Podzimní kolo dopolední bude v každé ze zapojených tříd provázet soutěž o nejhezčí obrázek
nakreslený na téma: „co jsem se na dopravním hřišti naučil/a“, vítěze vybere 3členná porota
složená ze zástupce žadatele, ZŠ Velký Osek a TPCA a bude vyhlášen při slavnostním zakončení
projektu a od zástupců TPCA a žadatele získá velký čokoládový obdélníkový dort s motivem
silnice.
Všechny obrázky budou naskenovány a bude z nich vyrobena brožurka pro rodiče, která bude
obsahovat praktické rady pro výchovu dětí k odpovědnosti při pohybu v dopravě. Zájem rodičů o
brožurku bude podpořen tím, že bude brožurka obsahovat obrázek vytvořený jejich dítětem.
Brožurka bude mít 20 stran formátu A5 a bude vydána v nákladu 500 ks, každé dítě obdrží 2 ks.
Přední i zadní strana obalu brožurky bude informovat o podpoře projektu z programu TPCA
Partnerství pro Kolínsko. Elektronická verze brožurky a informace o projektu budou umístěny ve
zvláštní sekci stránek www.konep.cz spolu s fotografiemi, obrázky žáků a videosekvencemi
z dopolední a předávání cen.
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2.3 Cílové skupiny
Jaké cílové skupiny budou mít z projektu prospěch? Uveďte jejich přehled.
Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku 6 – 9 let navštěvující 1. – 3. třídy Základní školy
Velký Osek, dle údajů školy se ve školním roce 2008/09 jedná o 110 dětí. Děti se díky projektu
naučí jak se pohybovat na silnici, jak přecházet frekventovanou silnici, ….. .
Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče těchto dětí, kteří se dozvědí praktické rady jak učit dítě
bezpečnému pohybu na chodnících a silnicích.
Jakým způsobem budou cílové skupiny zapojeny do plánování a realizace projektu?
Děti budou zapojeny do realizace projektu jako jeho přímí účastníci. 6 matek na mateřské
dovolené je zapojených do projektu jako dobrovolníci při organizaci dopolední, z toho 4 jsou ženy
zaměstnanců TPCA.
2.4

Účast zaměstnance TPCA v projektu

Pokud je zapojen více než jeden zaměstnanec, přiložte jejich seznam k žádosti jako
samostatnou přílohu!
Napište, jakým způsobem bude zaměstnanec zapojen do aktivit projektu:
Zaměstnanec TPCA bude do projektu zapojen jako člen poroty pro výběr obrázků, který se
zúčastní předávání ceny.
Údaje o zaměstnanci TPCA:
Jméno: telefon: e-mail: osobní číslo zaměstnance:
2.5 Místo realizace projektu
Uveďte, kde bude projekt realizován:
Dětské dopravní hřiště, Dopravní 11, Kolín, případně sokolovna TJ Velký Osek, Nádražní 3,
Velký Osek, předání cen a slavnostní ukončení projektu bude realizováno v ZŠ Velký Osek,
Školní 5, Velký Osek.
2.6 Harmonogram
Jaká je předpokládaná doba zahájení a ukončení projektu?
Zahájení: 8.6.2009, ukončení 31.11.2009
Naznačte prosím časový rozvrh plánovaných aktivit (jednotlivé fáze projektu, důležité milníky):
8.6.- 19. 6. – příprava programu a organizační zajištění jarních dopolední.
20.6. – slavnostní zahájení jarních dopolední za účasti zástupců TPCA, tisková zpráva
20.6. – 26.6. – realizace jarních dopolední
24. – 31. 8. – příprava programu a organizační zajištění podzimních dopolední
7. – 25. 9. – realizace podzimních dopolední, výtvarná soutěž
25.9. – výběr nejhezčího obrázku v každé třídě
28. 9. – 23.10. – zpracování a tisk brožurky
27.10. – vyhlášení vítězů soutěží, předání cen vítězům soutěže za účasti zástupců TPCA, předání
brožurek žákům před podzimními prázdninami v tělocvičně ZŠ Velký Osek, tisková zpráva
2.7 Dopady projektu
Jaké bude mít projekt konkrétní výsledky?
Výstupy:
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10 zrealizovaných dopolední s programem pro děti
100 dětí, kterým se zvýší povědomí o bezpečnosti v dopravě
500 ks tištěných brožur pro rodiče
Internetové stránky www.konep.cz doplněné o nejméně 100 fotografií, 80 obrázků žáků, 20
videosekvencí z realizace projektu
Dopady:
Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a snížení počtu nehod ve Velkém Oseku
zapříčiněných dětmi.
Jak budete vyhodnocovat jeho úspěšnost?
Vzhledem k tomu, že je projekt zaměřen na prevenci, je obtížné měřit jeho dopady již ve fázi
realizace.
Při skončení každého dopoledne bude osloven učitel – doprovod dětí a zapojení dobrovolníci o
poskytnutí zpětné vazby, na základě které bude upraven program dalších dopolední.
2.8 Spolupráce
Uveďte organizace (veřejné správy, neziskové organizace, firmy, apod.) a odborníky, s nimiž
budete na projektu spolupracovat. Uveďte jejich role v projektu.
Policie ČR Kolín, dopravní inspektorát – zástupce bude přítomen při dopoledních a bude zapojen
do programu pro děti, podpůrné vyjádření vedoucího odboru je přílohou žádosti.
Základní škola Velký Osek – škola bude spolupracovat při výběru termínů dopolední, podpůrné
vyjádření ředitelky školy je přílohou žádosti.
2.9 Rizika
Existují rizika, která by mohla ohrozit realizaci projektu? Jakým způsobem jste připraveni na
takovou situaci?
Nedostatek času na přípravu jarních dopolední – žadatel vychází ze zkušeností s realizací 25
obdobných akcí pro děti 11 – 15 let, do přípravy dopolední zapojí 5 osob
Riziko špatného počasí pro realizaci akcí – je zajištěna alternativa realizace – sokolovna TJ Velký
Osek
Personální rizika – odchod dobrovolníků – žadatel spolupracuje s mateřským centrem Osečánek,
které sdružuje 40 aktivních rodičů, kteří se mohou stát dobrovolníky projektu.
2.10 Udržitelnost projektu
Jak bude projekt pokračovat po vyčerpání grantu?
Vytvořený program bude nabídnut obci k financování v dalších letech ve třech variantách (dvě
akce + soutěž + brožura, dvě akce + soutěž, jedna akce + soutěž).
Jak bude zajištěno zachování výsledků projektu?
Brožury budou zaslány v počtu 5 ks na každou školu v okrese Kolín, informace o projektu na
www.konep.cz budou zachovány po dobu nejméně 3 let od ukončení projektu
Jaký je násobící efekt projektu – jak budou šířeny získané znalosti a informace?
Vytvořený program bude nabídnut základním školám v okrese Kolín, budou osloveny obce jako
zřizovatelé škol, aby mohl být program nebo jeho část realizovány i na jiných školách s finančním
příspěvkem obcí.
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ROZPOČET PROJEKTU (v rozsahu max. 1 strany A4 + přílohy)
3.1 Podrobný rozpočet
V každé kategorii (tučně označené) doplňte konkrétní položky podle vašeho záměru. Podle
potřeby přidejte další řádky. Každé položce by měl odpovídat jeden řádek tabulky. Případně
připojte pod tabulku komentář (výpočet) k jednotlivým položkám.
Celkové
Požadovaná
náklady
výše grantu
1. Osobní náklady (např. koordinace projektu, účetní apod.)
114.000,96.000,Koordinátor projektu – 300 hod. á 220 Kč – DPČ vč. odvodů
66.000,66.000,Animátor dopolední – 10 akcí x 10 hod. á 180 Kč - DPP
18.000,18.000,Odborný garant – 60 hod. á 200 Kč - DPP
12.000,12.000,Grafik - 40 hod. á 200 Kč
8.000,0,Úprava webu – 40 hod á 250 Kč
10.000,0,2. Investice
3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby apod.)
2.000,22.000,Kancelářské potřeby (papíry, tonery)
20.000,0,Ceny v soutěži a modely aut pro děti
2.000,2.000,4. Nemateriálové náklady (cestovné, poštovné, nájem atd.)
16.500,15.000,Nájem dopravního hřiště 10 x 1.500,15.000,15.000,Poštovné – zaslání brožur na školy 50 x 30 Kč
1.500,0,5. Externí služby (zpracování studií, lektorné apod.)
35.000,35.000,Pronájem autobusu – 10 x 1.000,10.000,10.000,Tisk brožur 500 ks á 50 Kč
25.000,25.000,Celkem Kč
187.500,148.000,Položky rozpočtu

Komentář:
Koordinátor – 80 hod. červen, 20 hodin srpen, 100 hodin září, 100 hodin říjen
Animátor – na každou akci 6 hodin příprava, 4 hodiny realizace
Odborný garant: 40 hodin příprava dopolední, 20 hodin zpracování textů brožury
Grafik – grafické zpracování brožury
3.2 Kofinancování projektu
Uveďte další finanční zdroje rozčleněné na potvrzené zdroje a zdroje v jednání. Podmínkou
poskytnutí grantu je zajištění minimálně 20 % celkových nákladů projektu z jiných zdrojů. Za
kofinancování lze považovat i práci zaměstnanců organizace (vyčíslené náklady).
Z vlastních prostředků organizace budou hrazeny materiálové náklady – tonery, papíry, diplomy,
atp. a poštovné, celkem 21.500 Kč.
Grafické práce a úpravu webu budou provádět zaměstnanci organizace jako kofinancování ve
výši 18.000,-.
3.3 Samofinancování projektu
Má projekt potenciál samofinancování a vytváření zisku? Pokud ano, uveďte odpovídající
kalkulaci.
Projekt nemá potenciál k samofinancování.
3.4 Historie financování projektu
Pokud se nejedná o nový projekt, uveďte historii financování projektu.
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3.5 Předběžná finanční kalkulace
Pokud je to opodstatněné, přiložte předběžnou finanční kalkulaci od 1-2 dodavatelů či
projektantů, kteří již byli poptáni na stanovení ceny k realizaci zakázky, popř. které doporučujete
jako zhotovitele.
4. ÚDAJE O ŽADATELI (v rozsahu max. 1 strana A4)
4.1 Stručná charakteristika organizace
Uveďte právní formu, počet členů, hlavní cíle a aktivity organizace.
4.2 Údaje o zaměstnanci
V případě, že žádáte prostředky na mzdy, uveďte stručný životopis, popis práce a pracovní plán
zaměstnance/ů.
4.3 Jiné projekty
Jaké další projekty organizace v minulosti realizovala, popř. v současnosti realizuje?
4.4 Územní příslušnost
Jak organizace přísluší k vymezenému regionu Kolínska? (Pokud zde nepůsobí výhradně, prosím
uveďte, jaké aktivity a po jakou dobu zde již organizace vyvíjela.)
4.5 Účast v grantovém programu
Dostali jste již v minulosti grant od TPCA? V jaké výši a na jaký projekt?
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Pronájmy vlastního majetku
Tato kapitola je věnována problematice pronájmů vlastního majetku NNO. Toto téma je nanejvýš
aktuální, neboť velká část neziskových organizací má ve vlastnictví, resp. dlouhodobém nájmu,
nějaký dlouhodobý majetek (konkrétně většinou nemovitosti, které využívají nejen pro vlastní
potřebu, nýbrž je i pronajímají).
Text kapitoly samozřejmě nemůže postihnout veškeré aspekty problematiky, proto jsou uvedeny
pouze ty nejzásadnější, které nebyly vysvětleny v jiných částech publikace.

Pronájem – daňové aspekty
Nezávisle na typu pronajímaného majetku je třeba upozornit, že pronajímání je zejména prostředkem pro získávání dodatečných finančních prostředků, ideálně na údržbu, rozvoj a případně také
na dofinancování hlavní činnosti organizace.
Připomeňme, že pronajímání vlastního majetku k získávání finančního prospěchu26 je legální
záležitostí, tato činnost spadá do tzv. doplňkové (někdy též vedlejší) činnosti.
Z hlediska daní z příjmů nepředstavuje tento druh příjmu žádný problém. Podle § 18, odst. 6
zákona o daních z příjmů jsou mj. příjmy z nájmů u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem
podnikání, daňově účinné – jsou tedy předmětem daně vždy. V praxi to v rámci problematiky
znamená:
▶▶ vést účetnictví evidující náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) pronajímané věci zvlášť,
▶▶ podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob každý rok.
Masivní pronájem majetku může znamenat v extrému dvě rizika, obě se týkají daní. Pokud
by obrat základny (suma příjmů z nájmu) přesáhl 1 milion korun za 12 měsíců předcházejících
a po sobě jdoucích (pozor, nesleduje se zde kalendářní rok), vzniká povinnost plátcovství DPH.
Druhý problém vznikne tehdy, pokud výsledek hospodaření účetní jednotky po započtení výnosů
(příjmů) a nákladů (výdajů) z nájmu přesáhne 300 tisíc Kč. V té chvíli vzniklo reálné nebezpečí
placení daní z příjmu právnických osob. Obě možnosti jsou však u běžného pronajímaní majetku
neziskových organizací víc než nepravděpodobné.
Další daní, kterou je třeba zohlednit při pronajímání nemovitostí, je daň z nemovitostí. Mnohé
neziskové organizace jsou obecně osvobozeny od této daně. Konkrétně stavby27 podle § 9, odst. 1
písm. f) zákona o dani z nemovitostí, pozemky pak pouze za podmínky, že tvoří funkční celek se
stavbou. Osvobození se však neuplatní, pokud je nemovitost pronajímána.
Podat daňové přiznání k dani z nemovitostí je tedy u základen jasně danou záležitostí. Pozor na
to, že daňové přiznání se podává pouze po nabytí nemovitosti a v případě, že došlo k významné
změně na nemovitosti, která měla za následek změny parametrů pro určení daně z nemovitosti
(např. počet podlaží, podlahová plocha, změna účelu používání aj.). K tomu však běžně nedochází,
proto provozovatelé základen platí každoročně pouze daň z nemovitostí (např. daňovou složenkou,
kterou zasílají finanční úřady).
26 Pozor při pronajímání majetku získaného z FDML. V tomto případě je většinou povinné, aby daná jednotka zisk
investovala zpět do objektu. Navíc u většiny objektů FDML existuje významné omezení komerčního nájmu.
27 Platí pro stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností.
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Poznámka k finančním úřadům – u nemovitostí je možné se setkat s problematikou tzv. věcné příslušnosti finančního úřadu. Je totiž reálné, aby NNO vlastnila nemovitost daleko od města, ve kterém
má sídlo. V tom případě se veškeré daňové záležitosti ohledně daně z nemovitosti řeší na finančním
úřadě, do jehož správního obvodu patří katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází.

Pronájem – účetní souvislosti
Je třeba, aby v účetnictví byl zřízen třídící (analytický) mechanismus, kterým budou označovány
veškeré hospodářské operace týkající se pronajatého majetku. Ideálním postupem je zřídit v rámci
účetnictví samostatné hospodářské středisko „pronájem“, které umožní sledování aktivních, pasivních, ale i výsledkových operací.
Stanovení nájemného u pronajímaných nemovitostí
Stanovení nájemného není pro mnohé správce budov a staveb žádný problém. V praxi se však
často setkáváme s tím, že při úhradě nájemného je na pokladních dokladech (fakturách) rozepisováno nájemné do částek, které zahrnují spotřebovanou energii, otop, vodu a další položky. Zdánlivě jednoduchá situace má však daleko komplikovanější řešení.
Nájemní vztahy se většinou řídí zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nebytový
prostor je možné užívat pouze k účelům, ke kterým byl stavebně určen. Pronajimatelé budov se
mohou dostat do rozporu s právními předpisy, pokud pravidelně pronajímají k přenocování tyto
prostory. Je to zejména z důvodu jiného stavebního určení, ale také kvůli právním předpisům z oblasti hygieny a ochraně zdraví (kapacita toalet, osobní hygiena atd.).
Pronajímat vlastní majetek je obecně možné (viz výše – pojem doplňková činnost). Pozor však
na situace, které překračují „pouhý pronájem“. Je třeba vědět, že zákon o živnostenském podnikání
v § 4 uvádí, že pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu
jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti, bytů
a nebytových prostor.
Základními službami se myslí například zprostředkování dodávky tepla, vody, odvozu odpadu,
dodávky elektřiny a ostatních služeb zajišťujících provoz pronajímaného nebytového prostoru.
Jakmile tedy poskytuje pronajímatel např. lůžkoviny, povlečení, praní lůžkovin, úklid po ubytovaných osobách, poskytování stravy a další služby, jde bezesporu o činnost, ke kterému je nutné mít živnostenské oprávnění. Provozování takových činností bez živnostenského oprávnění je
označováno za nedovolené podnikání.
Kalkulace nájemného
Z důvodu jasného a přehledného stanovení ceny nájmu se doporučuje použít metody kalkulací.
Tou se myslí systém stanovení jednotlivých složek nákladů, marží a případně daně, které vedou
ke stanovení výsledné ceny za určitou jednici (měrnou jednotku). U nájmů jde většinou o osobu
nebo osobo-noc.
Součástí kalkulované ceny jsou
▶▶ přímé náklady spojené s provozem prostoru, který se pronajímá (přímé znamená, že jde
o náklady jasně a přímo vyčíslitelné na stanovenou jednici). U pronájmů tento typ nákladů
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není příliš běžný. Příkladem by mohl být např. místní poplatek za ubytování (např. v horských oblastech)
▶▶ nepřímé náklady. Nepřímé proto, že není možné určit jejich výši na jednici. Jde o energie,
otop, vodu, odpad aj. Jejich podíl do kalkulované ceny je třeba vypočítat podle poměru
k rozvrhové základně, kterou sama účetní jednotka stanoví. Praktické je rozpočítat nepřímé náklady podle skutečnosti posledního účetního období podle skutečných osobo-nocí
▶▶ ostatní náklady – např. cestovné správce na převzetí/předání základny, odměna správce,
telefonní náhrady, poštovné aj.
Je třeba připomenout, že započítání ostatních nákladů do ceny nájemného může znamenat splnění znaků pro provozování živnosti!
Ceny je možné stanovit i pro jednotlivá období – např. letní prázdniny a zbytek roku zvlášť. Záleží jen na rozhodnutí účetní jednotky.
Problematickým momentem kalkulací je vždy rozpočítávání nepřímých nákladů. Jak již bylo
uvedeno, je třeba najít vhodnou rozvrhovou základnu, resp. rozhodnout o rozkalkulování skutečných nákladů minulého období podle skutečných osobo-nocí. V takovém případě může dojít
k tomu, že hodnoty převzaté z minulosti nejsou optimální (jsou například zkreslené sezónními
výkyvy nebo náklady významných oprav a rekonstrukcí). V tom případě je třeba cenu kalkulací
přepočítat s jinými vstupními hodnotami.
Vlastní užívání vlastní budovy (aneb nájem sobě samým)
V praxi je možné se občas setkat s tím, že např. organizace, která vlastní základnu, se rozhodne
zpoplatnit užívání této základny vlastními členy. Bohužel se tak děje zcela špatným způsobem,
který vypadá na první pohled jednoduše. Pokladník vystaví příjmový pokladní doklad na nájem,
tento doklad si daná akce zahrne do svých nákladů a je hotovo.
Z právního hlediska došlo k tomu, že právní subjekt – organizace přijala nájemné jako pronajímatel a zároveň peníze vydala (byť prostřednictvím hospodařené akce) jako nájemce. Tj. nájemce
je zároveň pronajímatelem – tj. byl uzavřen právní vztah sám se sebou.
Řešení této situace není nemožné. Je jen drobně administratině náročné a také náročné na hospodáře. Ten musí mít dostatečné znalosti a dovednosti v účetnictví – zejména analytické. Jisté
požadavky budou kladeny také na účetnictví (např. na oddělené sledování nákladů). Řešení výše
uvedeného problému je tzv. sdílení nákladů. Konkrétně jde o to, že organizace nebude účtovat
nájem sám sobě, nýbrž zahrne do hospodaření akce/projektu patřičný díl nákladů a správu a fungování pronajímaného majetku. Je tedy jasné, že pokud organizace (vlastník) nemá žádné náklady
na správu tohoto majetku, není možné žádné náklady rozúčtovávat (rozpouštět). Laicky řečeno –
taková jednotka nemůže na vlastním majetku vydělávat tím, že jej sama užívá.
Prakticky je třeba postupovat takto (myslíme případ, kdy organizace chce rozpouštět náklady):
▶▶ hospodář/účetní musí účtovat o nákladech spojených s provozem pronajímaného majetku
(ideálně pro zjednodušení účtovat přes účty třídy 3–3XX speciální přeúčtovací účet – tzv.
můstek),
▶▶ provést kalkulaci nákladů na 1 pobytový den či osobu atd.,
▶▶ při hospodaření akce se mezi náklady akce zařadí alikvotní část (tj. kalkulovaná část nákladů krát počet jednotek – lidí, dnů, nocí atd.).
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V praxi se může vyskytovat zásadní problém – náklady vznikají postupně, někdy plánovaně nebo
neplánovaně. Je tedy prakticky nemožné provést kalkulaci a stanovení nákladů na jednu jednotku
například v počátku roku. Je třeba postupovat tak, že hospodář kvalifikovaně odhadne velikost
nákladů a ty bude rozpouštět (rozúčtovávat). Vystavuje se však zásadnímu nebezpečí – v případě,
že rozpustí nákladů víc, než má fakticky zdokladováno v účetnictví (na účtu 3XX). Nebezpečí tkví
v tom, že všechny akce/projekty, v jejichž nákladech jsou rozpuštěné náklady, mají změněn výsledek svého hospodaření. V horším případě se akce dostávají do kladného hospodářského výsledku.
Pokud bylo na financování akce použito dotačních prostředků, které vylučují kladný výsledek hospodaření, dochází k porušení rozpočtové kázně (s čímž je třeba se vypořádat dle předpisů).
Pokud budou ke konci roku některé náklady nerozpuštěny, tj. bude kladné saldo na účtu 3XX,
převedou se do nákladů na příslušné nákladové účty.
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Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
Kapitola je věnována výroční zprávě a zprávě o hospodaření. Výroční zpráva je velmi známým
informačním a propagačním nástrojem neziskových organizací. Ty organizace, které nevydávají
výroční zprávu mohou vydat zprávu o hospodaření. Slouží ke zvýšení transparentnosti hospodaření organizace a je určena pro členy, donátory či jako součást výroční zprávy.

Výroční zpráva
Výroční zprávu mají povinnosti vyhotovit účetní jednotky, které jsou taxativně vymezeny v § 20,
odst. 1 písm. a) až d) zákona o účetnictví. Neziskových organizací se jednotlivá ustanovení netýkají.
Úpravy je však možné využít k definování náležitostí výroční zprávy.
Účelem výroční zprávy je informovat uceleně, vyváženě a komplexně o vývoji, výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Měla by obsahovat například tyto informace:
▶▶ přesnou identifikaci neziskové organizace, stručný popis její činnosti;
▶▶ rekapitulace uplynulého roku – tedy stručný přehled aktivit, jejich stručný popis, případně
fotka. Pokud se jedná o hospodářsky významnější akci či projekt, je vhodné uvést stručnou
výsledovku;
▶▶ grafické zpracování statistik, které dokonale vystihují a charakterizují vaši činnost (členská
základna, počet vnitřních jednotek, organizační schéma apod.);
▶▶ pokud je nezisková organizace dělena na vnitřní jednotky, může jim být věnován speciální
prostor;
▶▶ organizační struktura, složení statutárních a dozorčích (revizních) orgánů. Pokud má nezisková organizace zaměstnance, pak jejich výčet, pozice a případné oblasti, které mají ve
správě;
▶▶ zpráva o hospodaření (většinou pouze v podobě rozvahy a výsledovky v tisících k 1.1.
a 31.12.);
▶▶ rozbor příjmové (výnosové) a výdajové (nákladové) stránky hospodaření. Je vhodné uvádět pouze informace, které jsou významné. Je zde prostor pro případné zdůraznění donátorů na celkových příjmech organizace;
▶▶ poděkování donátorům, pracovníkům, dobrovolníkům, sponzorům (mohou být i loga)
apod.
Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je spíše nástrojem P.R. a marketingu, bude větší pozornost
věnována zpráva o hospodaření.

Zpráva o hospodaření
Hned na začátku je třeba upozornit na to, k čemu má tato zpráva sloužit. Jejím účelem je zejména
informování členů organizace, případně členů rady, výboru či jiných orgánů o skutečnostech, které
v oblasti hospodaření nastaly v daném období a které jsou podstatné pro jejich činnost a rozhodování. Zpráva hospodaření je součástí řídícího procesu organizace a také může být součástí vnitřního kontrolního systému.
Informace ve zprávě by tedy měly být
▶▶ srozumitelné – jde o zprávu pro činovníky, kteří nejsou odborníky v oblasti hospodaření
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▶▶ skutečné – informace do zprávy by měly být uváděny na základě údajů z účetnictví, tedy na
základě proběhlých skutečností
▶▶ souhrnné – účelem je uvádět na jednom místě souhrnné informace o hospodaření a dále
se soustředit na podstatné skutečnosti, není třeba rozebírat každou drobnost
▶▶ analytické – kromě pevných dat má být připojen vysvětlující popis, který objasňuje důvody
nastalých skutečností, to pomáhá při pochopení uváděných čísel
Zpráva o hospodaření by měla být sestavena v první polovině roku, ideálně do 30. dubna. Odpovědný za její sestavení a publikování je statutární orgán, i když sestavovat ji bude pravděpodobně hospodář/ekonom/účetní. Zpracování a předložení zprávy není jejím účelem, tím se stává její
projednávání v radě nebo výboru, který by si na ní měla vyhradit přiměřenou dobu a využít ji pro
určité zanalyzování uplynulého roku a plánování dalšího období.
Zpráva o hospodaření by měla obvykle obsahovat tyto části:
▶▶ úvodní část (s obecnými informacemi o organizační jednotce)
▶▶ rozbor majetku a závazků
▶▶ rozbor nákladů a výnosů jednotky
▶▶ informace o hospodaření akcí
▶▶ rozpočet a jeho plnění
▶▶ řešení výsledků a výhled (informace o tom, jak výsledky ovlivní rozhodování v budoucnu
a zda bude jednotka přijímat nějaká opatření)
Zpráva o hospodaření je nedílnou součástí kvalitního a demokratického rozhodování v neziskových organizacích. Jestliže chceme, aby se členové jednotlivých orgánů rozhodovali kvalifikovaně,
musí mít k dispozici potřebné údaje.
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Ukázka zprávy o hospodaření

Zpráva o hospodaření v roce 2009
1. Úvodní informace
Název účetní jednotky Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Trojka
Sídlo Novotného 16, 130 00, Praha 3
IČO 123 456 78
2. Rozvaha
Při určitém zjednodušení je možné obsah rozvahy uvést takto:
Aktiva
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dl. hm. majetku
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
- běžný účet
- pokladna u hospodáře
- pokladna na základně
Celkem

Rozvaha k 31. 12. 2009 (v Kč)
Kč Pasiva
110 872 vlastní jmění
-110 872 krátkodobé závazky
13 634 jiná pasiva (časové rozlišení)
171 453 nerozdělený zisk minulých let
98 632 hospodářský výsledek
31 608
41 213
185 087 Celkem

Kč
124 570
4 500
1 353
19 004
35 660
185 087

Poznámka: formát rozvahy je libovolný, nemusí nutně odpovídat oficiálně stanovenému. Každopádně doporučujeme, aby položky v rozvaze byly uvedeny naprosto jasně bez použití oficiálních
názvů účtových skupin. Zajistíte si to, že čtenáři z řad SRJ budou předložené tabulce rozumět.
Položka dlouhodobý majetek v rozvaze obsahuje hodnotu majetku, který středisko v souladu
s právními předpisy eviduje v majetkové evidenci. Změny v této položce byly v roce 2009 tyto:
–– došlo k nákupu 3 střediskových lodí. Jsou uskladněny v loděnici v Praze 5 a stará se o ně
oddíl Kachniček, stejně jako o další vybavení na vodu (zbylé 3 lodě, pádla a vesty),
–– došlo k vyřazení střediskového počítače, který inventarizační komise navrhla k vyřazení
a statutární orgán rozhodl o jeho vyřízení z důvodu nefunkčnosti (zůstatková hodnota
vyřazeného počítače byla 0 Kč – byl 100% odepsán).
Středisko nemá žádný nehmotný majetek. Středisko nemá žádnou nemovitost. V operativní
evidenci je evidován hmotný majetek od ceny 3 tis. Kč do ceny 40 tis. Kč. V roce 2009 na návrh
inventarizační komise byl zlikvidován drobný hmotný majetek ve výši 7 890 Kč. Do evidence
bylo zapsáno horolezecké vybavení pořízení za 24 221 Kč.
V položce krátkodobý finanční majetek se objevují sečtené konečné stavy v pokladně střediska
a pokladně základny (nebo jednotlivých oddílů) a konečný zůstatek na běžném účtu.
V položce jiná pasiva je nevýznamná částka časového rozlišení, které slouží pouze pro věrné
zobrazení stavu výnosů v roce 2009. Položka vlastního jmění nezaznamenala v roce 2009 žádný
významný pohyb mimo zúčtování kladného výsledku hospodaření roku 2005. V položce hospodářský výsledek se objevuje zisk roku 2009.

170 / Hospodaření A–Z

Pohledávky v hodnotě 13 634 Kč byly potvrzeny v rámci dokladové inventury, jde o z velké části
o část dosud nezaplacené faktury za nájem reklamní plochy.
Závazek v hodnotě 4 500 Kč tvoří nevrácený přeplatek dotace na vybavení z roku 2009, na které
nemělo středisko nárok. Tento závazek byl uhrazen převodem z běžného v lednu 2010.
3. Výsledovka
Středisko v roce 2009 hospodařilo s těmito výsledky hospodaření:
Podle činností
Hlavní
Doplňková
Podle programů
- provoz střediska
- akce
- reklama
CELKEM

Výnosy
284 630,00
60 000,00

Náklady
288 970,00
20 000,00

Výsledek hospodaření
- 4 340,00
+ 40 000,00

65 151,00
219 479,00
60 000,00
344 630,00

80 712,00
208 258,00
20 000,00
308 970,00

- 15 561,00
+ 11 221,00
+ 40 000,00
+ 35 660,00

Celkový účetní výsledek hospodaření bude využit k navýšení vlastního jmění.
3.1 Výnosy
Středisko získalo v rámci svých činností v roce 2009 tyto výnosy:
–– registrační příspěvky (odvod pro středisko byl stanoven na 100 Kč)
–– účastnické poplatky v rámci hospodaření jednotlivých akcí
–– úroky z běžného účtu
–– dotace od ústředí Junáka (provozní, na vybavení a krátkodobé akce)
–– dotace od Magistrátu hl.m.Prahy
–– dary od individuálních dárců
Podrobný přehled o jednotlivých výnosech je uveden v následující tabulce.
Výnosy
registrační příspěvky
účastnické poplatky – akce
úroky
dotace Magistrátu hl.m.Prahy
dary
dotace od ústředí Junáka
výnosy z reklamních ploch
Celkem

Kč
20 000
191 500
930
15 500
10 000
46 700
60 000
344 630

Registrační příspěvky:
–– středisko v roce 2009 registrovalo 200 platících členů, což představuje nárůst oproti minulému roku o 5 %
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Úroky na běžném účtu
–– jsou v zanedbatelné výši, ale snižují tak nákladovou náročnost vedeného účtu. Finanční prostředky na účtu není možné z důvodu jejich potřebnosti převést na účet s vyšším úročením
Dotace Magistrátu hl. m. Prahy
–– byly předloženy tři projekty na čerpání těchto dotací; po výběrovém řízení bylo oznámeno,
že uspěl pouze jeden a byla přidělena dotace ve výši 15 500 Kč
–– tyto prostředky byly využity pouze v souladu se schváleným projektem na realizaci akci
Den dětí Prahy 3
–– poučení pro příště: je třeba zjistit vyhlášené okruhy zaměření projektů, které budou prioritně podporovány a podle nich zpracovat podávané projekty
Dotace od ústředí Junáka
–– středisko obdrželo dotaci ve výši 20 000 Kč jako dotaci na provozní náklady. Výše dotace
byla určena podle přerozdělovacího klíče stanoveného okresní radou Junáka. Lze konstatovat, že přidělená dotace byla v očekávané výši. Pro příští rok je třeba pokusit se splnit i další
kritéria, podle kterých se dotace rozdělují
–– dále byly získány dotace na vybavení ve výši 24 221 Kč, které byly využity na nákup lodí (viz
část 2.1), nebyly zúčtovány prostřednictvím hospodaření táborů. Pokud chceme v příštím
roce získat větší objem těchto dotací, je třeba získat více účastníků na letních táborech
–– poslední přijatou dotací byly dotace na krátkodobé akce a to ve výši 2 479 Kč. Byly využity
na úhradu nákladů s pořádáním místního kola Svojsíkova závodu. V případě, že v roce
2010 budou opět poskytovány dotace na krátkodobé akce, doporučuje se využít opět určitou část na krytí nákladů závodů. Sníží se tak efektivně administrativní zatížení oddílů.
Dary od individuálních dárců
–– bylo získáno 10 000 Kč od dvou dárců a to
a) Ing. Jaroslav Pilný – Sběrný dvůr daroval 3 500 Kč na akci Den dětí Prahy 3
b) firma Pakop a. s., Praha 3 darovala 6 500 Kč na letní tábor Obelisk
–– žádné další dary nebyl získány. Důvodem je pravděpodobně chybějící fundraisingová strategie střediska, kterou měla zpracovat skupina Šikula – Drozd – Tkanička. Bohužel za celý
rok 2009 se tento úkol nepodařilo vyřešit
V rámci doplňkové činnosti bylo utrženo 60 000 Kč za pronájem reklamních ploch. Tato částka
odpovídá plnému využití těchto ploch po celý rok. Jako výhodný se jeví dlouhodobý pronájem.
Tím se snižují i náklady na údržbu ploch.
3.2 Náklady
Středisko zúčtovalo v roce 2009 náklady uvedené v následující tabulce:
Náklady
Kč
provozní náklady oddílů
14 470
nájem a služby klubovny
15 000
bankovní poplatky
1 800
vzdělávací akce
4 000
provoz střediska
16 221
výdaje na akcích
208 258
vybavení, materiál
24 221
ostatní náklady
5 000
náklady na údržbu reklamních ploch
20 000
Celkem
308 970
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Rozbor některých položek nákladů:
• oddíly mají k dispozici na své provozní náklady celkem 2 500 Kč na rok; všech 6 oddílů
tyto prostředky čerpalo, 3. a 6. oddíl nedočerpaly. Nedočerpané prostředky se v souladu
se stanovenými pravidly nepřevádějí do následujícího roku
• byly proplaceny náklady na účast na vzdělávacích akcích takto:
ӽӽ br. Matušák 1 200 Kč (ČLK Stříbrná řeka)
ӽӽ ses. Konečná a Navrátilová, br. Fišer – každý 1 000 Kč (LK Fontikulus)
ӽӽ ses. Nováková 300 Kč (školení účetních NNO u Koalice nevládek Pardubicka)
• provoz střediska ve výši 22 200 Kč je o 10% vyšší než v loňském roce; způsobily to zejména
vyšší náklady na cestovné a telekomunikační poplatky členů SRJ
• středisko v letošním roce zakoupilo další horo materiál a to v částce 24 221 Kč (viz 2.1)
• v položce ostatní náklady je uvedena náhrada za nefunkční hasící přístroj v klubovně I.
oddílu Kachniček
4. Hospodaření na akcích
V roce 2009 byly pořádány:
–– 4 letní tábory
–– krátkodobé akce dle plánů jednotlivých oddílů
–– místní kolo Svojsíkova závodu
–– Den dětí Prahy 3
Rekapitulace jejich hospodaření je uvedena v tabulce.
Akce
Počet účastníků
Hory zimní I.
22
Expedice zima
20
střediskový Turnaj zpěvu
40
Den dětí Prahy 3
120
tábor Obelisk
18
tábor Kachničky
39
tábor Sluníčka
19
tábor Slimáci
10
MK Svojsíkova závodu
95
Celkem

Výnosy
Náklady
Výsledek
30 000,00
29 728,00
+218,00
11 500,00
12 013,50
-513,50
10 500,00
10 200,00
+300,00
19 000,00
19 000,00
0,00
30 000,00
29 875,50
+124,50
75 221,00
64 000,00
+11 221,00
30 000,00
25 434,00
+4 566,00
10 000,00
14 695,00
-4 695,00
3 258,00
3 258,00
0,00
219 479
208 258 + 11 221,00

Hospodaření tábora Kachniček bylo cíleně zaměřeno na produkci zisku, podobně bylo postupováno i u tábora Sluníčko. Ztráta tábora Slimáků je předmětem řešení a vznikla díky chybné
správě rozpočtu. Oddíl Slimáků se dohodl na spoluúčasti při krytí ztráty formou výnosu z brigády v letošním roce.
5. Rozpočet a jeho plnění
Středisko v roce 2009 hospodařilo podle schváleného provozního rozpočtu (viz zápis z jednání
dne 12. 12. 2008). Rozpočet byl doplněn o skutečnost podle účetnictví roku 2009 a bylo zjištěno
toto:
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Provozní rozpočet na rok 2009, vč. plnění
Výnosy
Registrační příspěvky
Dotace – provozní
Dotace – magistrát
Dotace – vybavení
Dary
Úroky
Tržby za reklamu

Plán
18 000
25 000
5 000
20 000
5 000
1 000
60 000

CELKEM
Výsledek hospodaření

134 000
+47 000

Skutečnost
20 000
20 000
0
24 221
0
930
60 000

Náklady
Cestovné
Telekomunikace
Materiál
Vybavení
Nájemné, služby
Údržba rekl.ploch
Provoz oddílů
Ostatní (VZA…)
125 151 CELKEM
+ 24 439

Plán
3 000
3 500
2 500
20 000
18 000
20 000
15 000
5 000
87 000

Skutečnost
6 534
7 489
2 198
29 221
16 800
20 000
14 470
4 000
100 712

Poznámka: rozpočet neobsahuje žádné položky, které se vztahují k samostatně zúčtovatelným
akcím.
Původní rozpočet byl sestaven jako přebytkový a to díky pronájmu reklamních ploch. Skutečnost byla díky nízké úspěšnosti v zajišťování finančních zdrojů horší. Provozní výsledek hospodaření je ztráta 15 561 Kč. Kladný výsledek 24 439 Kč uvedený v přehledu skutečností rozpočtu
je způsoben tím, že v rozpočtu jsou zahrnuty výnosy a náklady programu provoz a reklama.
Komentář:
Registrační příspěvky
Dotace – provozní
Dotace – magistrát
Dotace – vybavení
Dary
Úroky
Cestovné
Telekomunikace
Materiál
Vybavení
Nájemné, služby
Údržba rekl.ploch
Provoz oddílů
Ostatní (VZA…)

přírůstek členů způsobil zvýšení registračních poplatků (o 10 %)
středisko nesplnilo všechny podmínky stanovené ORJ a proto získalo
o 1/5 menší dotaci z plánovaných 25 000 Kč
nebyla přidělena dotace
--nebylo splněno, nebyla vytvořena fundraisingová strategie
--zvýšení na víc než dvojnásobek způsoben větším počtem pracovních
cest činovníků SRJ (vedoucí střediska na ORJ, výchovní zpravodajové
na setkání VZ, vzdělávací akce apod.)
středisko přešlo na elektronickou komunikaci u vybraných členů SRJ,
proto zvýšené náklady
Nedočerpáno
díky nižšímu počtu děťodnů na táborech nižší dotace na vybavení
díky nižším poplatkům za kopírování, nebylo dočerpáno
--nedočerpáno viz komentář k nákladům
viz náklady, obsahuje i nákup hasícího přístroje

6. Zhodnocení hospodaření roku 2009 a výhled do roku 2010
Hospodaření střediska v roce 2009 skončilo v souladu s plánem ziskem. Ten byl tvořen zejména
ziskem z doplňkové činnosti a zcela mimořádně i ziskem z letního tábora.
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Hospodaření probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Jako negativní jev se ukázala
chybějící fundraisingová strategie. Následkem toho se nepodařilo získat dodatečné prostředky
z Magistrátu hl. m. Prahy a díky nákladové náročnosti nemohly být uspořádány některé plánované akce.
Pozitivním jevem je péče o drobný majetek, který byl v roce 2009 rozšířen o nové horolezecké
vybavení v částce 24 221 Kč. Pro příští rok se plánuje obměna podsadových stanů a celt.
Doporučuje se:
–– zpracovat strategii rozvoje střediska minimálně do konce funkčního období SRJ,
–– dopracovat fundraisingovou strategii,
–– získat další finanční zdroje a to díky rozšíření členské základy, případně zvýšení odvodu
registračního příspěvku, zajištění nových individuálních dárců a podání projektů do programů vyhlášených Magistrátem hl. m. Prahy
–– udržení stávající 100% výtěžnosti reklamních ploch
–– pořádat minimálně jeden ziskový tábor
–– zvážit, zda na základě údajů není třeba pozměnit již schválený rozpočet na rok 2010
Zprávu o hospodaření za rok 2009 zpracoval:

Jan Panel

Dne: 20. března 2010

Hospodář: Jan Panel

Dne: 20. března 2010

Statutární orgán: Kamila Zajícová

Kamila Zajícová
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Výkaznictví a čtení výkazů
Tato kapitola je věnována především těm, kteří nejsou účetními a účetnictví berou jako součást
hospodaření každého právního subjektu. Předmětem tedy bude vysvětlení významu výkaznictví
účetních jednotek, jejích náležitostí a základní informace o tom, co je možné z výkazů vyčíst a vypozorovat.
Z praktických důvodů je nutné, aby statutární orgán, resp. hospodář každé účetní jednotky měli
přehled o struktuře, významu výkazů (a samozřejmě i informacích, které obsahují). Je to také proto, že výkazy musí většinou podepsat statutární orgán a mělo by být dobrou praxí, že je podepisují
až jim rozumějí.
Na začátek je třeba poznamenat, že v textu jsou používány základní pojmy z účetnictví (a tyto
nejsou vysvětlovány). V případě jejich neporozumění je třeba nahlédnout do příslušné odborné
literatury.

Úvod do výkaznictví
Za výkaznictví je považována činnost, jejímž cílem je dostát povinnostem vyplývajícím z právních
předpisů a sestavit tak určitou strukturovanou zprávu o hospodaření nebo jeho části, resp. účetní
jednotce jako celku nebo její části.
Při výrazném zjednodušení můžeme zúžit pohled na výkaznictví a zaměřit se pouze na výkazy
účetní. Ty mají za úkol poskytovat informace o stavu
▶▶ majetku a závazků, výši vlastního jmění a jiných položek pasiv
▶▶ výnosů a nákladů realizovaných v daném období
▶▶ dalších důležitých okolností, které se váží k hospodaření účetní jednotky a příslušnému
období, za které jsou výkazy sestavovány.
Procesu sestavování účetních výkazů se odborně říká tzv. účetní závěrka. Tu v souladu s § 4,
odst. 8 zákona o účetnictví a § 3, odst. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. tvoří
a) rozvaha (bilance)
b) výkaz zisku a ztráty
c) příloha
Účetní závěrku28 (tj. výkazy) jsou povinny sestavit všechny účetní jednotky a to k tzv. rozvahovému dni. Tím bývá většinou 31. 12. běžného roku.

Rozvaha (bilance)
V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a závazků (a jiných pasiv – např. vlastního
jmění, fondů a hospodářského výsledku) a to předepsaným způsobem a vždy k určitému datu.
Položková náplň rozvahy (bilance) je dána přílohou k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
Rozvaha
▶▶ obsahuje hodnoty zaokrouhlené na tisíce
28 Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mají právo sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Prakticky to znamená, že ve výkazech jsou pouze vybrané údaje.
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▶▶ běžně se sestavuje na začátku a konci období
▶▶ údaje se uvádí tzv. brutto – tedy neopravené o korekční položky (např. oprávky)
▶▶ hodnoty jednotlivých položek musí odpovídat počátečním, resp. konečným stavům aktivních/pasivních účtů v účetnictví
▶▶ aktiva (údaje o majetku) a pasiva (údaje o závazcích a jiných pasivech) se musí za všech
okolností rovnat. Není-li tomu tak, není rozvaha správa sestavena
▶▶ uvádí se pouze syntetické účty
Při pohledu do rozvahy je možné zjistit mnohé informace. Mezi ty významné patří například
tyto:
v aktivech

a) informace o movitém majetku je třeba vnímat tak, že rozvaha obsahuje u jednotlivých
druhů majetku brutto hodnoty; chceme-li znát skutečnou výši hodnoty majetku, musíme
jejich od jednotlivých položek odečíst oprávky (kumulované odpisy). Oprávky se také člení
dle druhu majetku
b) informace o nemovitém majetku se nemusí upravovat, neboť nemovitosti se neodepisují
c) hodnota drobného dlouhodobého majetku by po odečtení oprávek měla být nula29.

v pasivech

a) informace o výši vlastního jmění. Jeho vývoj může signalizovat stav hospodaření dané
jednotky. V extrémních případech je dokonce možné, aby vlastní jmění mělo zápornou
hodnotu. Tento stav však není žádoucí a je třeba jej aktivně řešit
b) hodnota výsledku hospodaření (ve schvalovacím řízení) udává účetní hospodářský výsledek za minulé účetní období. Z tohoto účtu je třeba hodnotu hospodářského výsledku
převést do položky Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. I stav na tomto účtu
je třeba sledovat
c) suma cizích zdrojů by měla být v běžných případech minimálně vyrovnaná se sumou vlastních zdrojů. Při úvěrování nebo financování z externích zdrojů pak poměr cizích zdrojů
k celkovým pasivům je vyšší než 0,5
d) samostatnou položkou pasiv jsou závazky dělené na krátkodobé a dlouhodobé. Při schvalování účetní závěrky by mělo být provedeno rozklíčení jednotlivých závazků a jejich podrobná kontrola (může být součástí inventarizace)

Výsledovka (Účet zisku a ztráty)
Ve výsledovce jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání
výsledovky je dáno přílohou k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
Ve výkazu zisku a ztráty se uvádějí k rozvahovému dni (většinou 31. 12.) zůstatky syntetických
účtů nákladů a výnosů a to v dělení hlavní a doplňkové činnosti. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí.
Výsledovka
▶▶ obsahuje hodnoty zaokrouhlené na tisíce
▶▶ běžně se sestavuje na začátku a konci období
29 Podrobnosti a zdůvodnění najdete například v publikaci STEJSKAL, J. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace.
Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2008.
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▶▶ u nákladů a výnosů v první fázi sestavování nedochází k rovnosti. Tu docílí účetní až poté,
co určí výsledek hospodaření a zaúčtuje jej. Po této operaci se opět strana nákladů a výnosů
rovnají
▶▶ uvádí se pouze syntetické účty
Z výsledovky je možné zjistit některé zajímavé údaje. Jsou jimi:
v nákladech

a)
b)
c)
d)

lze zjistit hodnoty spotřebovaného materiálu (účtová skupina 50)
hodnota cestovného na účtu 512
hodnota přiznaných mzdových nákladů z účtu 521
měla by se sledovat i hodnota na účtu 549, který slouží k účtování různých „nestandardností“
na účtu 551 jsou uvedeny hodnoty odpisů

ve výnosech

a) na účtu 601 je uvedeno, kolik účetní jednotka utržila v rámci doplňkové činnosti (nájem,
reklama)
b) na účtu 649 je uvedena suma všech vybraných účastnických poplatků
c) na účtu 681 je uvedena suma všech vyúčtovaných dotací (získaných prostřednictvím ústředí Junáka)
d) na účtu 682 jsou uvedena hodnota přijatých darů a 684 čistá hodnota registračních příspěvků (tj. to, co zůstává pro potřeby účetní jednotky)

Příloha k účetní závěrce
Úplně obecně můžeme říci, že příloha k účetní závěrce má za úkol vysvětlit to, co je zapsáno v rozvaze a výsledovce. Vyplývá to z toho, že tyto výkazy obsahují pouze číselné údaje a nepodávají
informace o tom, proč jsou ta čísla tak či onak vysoká.
Obecně je třeba konstatovat, že příloha k účetní závěrce pro nevýdělečné organizace je poměrně
složitá a má velké množství vyžadovaných náležitostí. V tomto pojednání je cílem definovat náležitosti rozvahy, které musí NNO v příloze uvádět vždy a také ty, pro které nebudou mít pravděpodobně běžné NNO náplň a nemusí je tedy vyplňovat.
Při použití určitého zjednodušení je možné uvést přehled informací, které musí být v příloze
k účetní závěrce mj. vždy:
a) informace o účetní jednotce (název, sídlo, IČ, registrace, druhy vykonávaných činností)
b) informace o zakladatelích
c) informace o vedeném účetnictví (období, účetní metody, způsob zpracování a úschova
účetních záznamů)
d) informace o výsledku hospodaření, jeho členění podle činností a způsob zjištění základu
daně
e) informace o přijatých dotacích a darech
f) a konečně informace o vypořádání hospodářského výsledku za minulá účetní období.
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Ukázka formuláře rozvahy
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Ukázka formuláře výsledovky
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Kontrola hospodaření
V této kapitole se zaměříme na nezbytnou součást procesu řízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve v různých organizacích vykonávána různými formami. U nejrozšířenější formy, u občanského sdružení nestanovuje zákon o sdružování občanů žádnou povinnost ustanovit kontrolní
orgán. Téměř všechny obecně prospěšné společnosti mají zákonem o o.p.s. danou dozorčí radu
povinně.
Pokud nezisková organizace chce včlenit kontrolní orgán do své organizační struktury, provede to prostřednictvím ustanovení ve Stanovách nebo Statutu. Pro další výklad budeme uvažovat
o nejrozšířenější variantě – že nezisková organizace má zřízenou revizní komisi, která je ustavena
volbou.
Hned na začátku je třeba připomenout, že do hospodaření zahrnujeme nejen účetnictví a běžnou správu a nakládání s majetkem, péči o závazky a správu dalších hodnot. Patří do něj i finanční
řízení, účelné vynakládání finančních prostředků, řešení daňové problematiky apod. Všechny tyto
činnosti tedy budou podléhat kontrole.
Informace uvedené v této kapitole nemají suplovat konkrétní vnitroorganizační úpravu či metodickou práci kontrolních orgánů (revizních, kontrolních komisí či dozorčích rad) nebo snad
ukázat, jak ve své práci tyto orgány postupují. Cílem je obecně charakterizovat kontrolní procesy,
vydefinovat základní běžná práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, zdůraznit důležité
momenty kontroly jako je její zahájení, ukončení, písemné sdělení výsledku kontroly apod.

Úvod do kontroly hospodaření
Vzhledem ke složitosti problematiky kontroly hospodaření je třeba na úvod rozdělit kontrolu hospodaření na
a) interní a
b) externí.
U externí formy se jedná o všeobecnou a vynucenou kontrolu. A u interní formy pak laickou
a odbornou.
V rámci každé skupiny je možné rozlišovat ještě i různé formy. Zcela specifickou záležitostí je
zavedení tzv. vnitřního kontrolního systému nebo vnitřního auditu, případně tzv. controllingu.
O těchto tématech je pojednáno v závěru kapitoly.
Externí kontrola
Za všeobecnou externí kontrolu považujeme právo různých kontrolních orgánů na dohled nad
hospodařením právních subjektů. Mezi ně patří zejména:
a) územní finanční orgány (finanční úřady, finanční ředitelství) a Ministerstvo financí ČR;
Nejvyšší kontrolní úřad.
Podstata vynucené oficiální kontroly je fakt, že každý poskytovatel finančních prostředků má
právo na dozor či následnou kontrolu jejich čerpání a využití. Mezi ty nejvýznamnější orgány
patří:

Kontrola hospodaření / 181

a) kontrolní odbory příslušných resortních ministerstev (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR atd.);
b) odbory interní kontroly (controlingu) Krajských úřadů;
c) finanční či kontrolní komise městských, místních nebo obecních úřadů.
Dopady externí kontroly mohou být velmi zásadní. Tyto kontrolní orgány se totiž zaměřují na
naplňování a plnění různých ustanovení právních norem.
Nejběžněji se můžeme v praxi setkat s kontrolou (místním šetřením) příslušného finančního
úřadu. Všechny tyto finanční orgány provádějí kontroly v souladu se zákonem o správě daní a poplatků. Ten obsahuje velmi podrobný rozbor kontrolního procesu od jeho zahájení, po jeho ukončení, včetně práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných.
Vzhledem k tomu, že jde o odbornou kontrolu, doporučujeme, aby účetní jednotka, která je kontrolována např. finančním úřadem, spolupracovala s kontrolujícími a ještě před samotným zahájením
kontroly se seznámila s právním předpisem, který kontrolní činnost upravuje. Kontrolovaný se tak
obeznámí s právy a povinnostmi, které platí na něj, ale také na kontrolující, což přispěje k rovnějšímu
postavení jednotlivých stran při kontrole.
Interní kontrola
Jak již bylo naznačeno výše, tak interní kontrola v rámci organizace může mít dvě formy. Za laickou interní kontrolu můžeme považovat právo rodičů a dárců na informace o způsobu hospodaření
se svěřenými prostředky. Dopady této kontroly většinou nemají zásadní ekonomické dopady, ale
při zjištění netransparentnosti či určitých pochybení dochází ke ztrátě důvěry, což může mít velmi
vážné důsledky. Odbornou interní kontrolu vykonávají vnitřní orgány k tomu ustavené – například nejtypičtější jsou revizní komise nebo revizoři účtů. V dalším textu bude hovořeno pouze
o revizních komisích, byť se myslí všechny orgány, které jsou nadány kontrolní činností v rámci
organizace.

Vnitřní kontrolní orgán – revizní komise
Základní informace o revizních komisích30
Odbornou interní kontrolu zabezpečují v neziskových organizacích např. revizní komise. Tyto
jsou většinou voleným orgánem v rámci každé organizace nebo někdy je výkon revizní činnosti
převeden na nadřízenou organizační jednotku (typické zejména u občanských sdružení s rozvětvenou strukturou). Podstatné je, že každá revizní komise musí být nezávislým kontrolním orgánem,
který má právo provádět kontrolu hospodaření a dalších činností majících dopad do hospodaření
kontrolovaného.
V rámci své kontrolní činnosti může ukládat povinnosti (resp. práva) kontrolovaným pouze
k zajištění svého poslání (=kontroly). Jakékoliv jiné povinnosti (resp. práva) revizní komise ukládat nesmějí.
Postavení revizní komise je v každé organizaci jiné. Závisí na vztahu jejích členů a členů rady
(výboru). Z tohoto důvodu je její reálné postavení velmi obtížné definovat. Každopádně by však mělo
platit, že revizní komise není nepřítelem daného managementu účetní jednotky, nýbrž tzv. nejlepším

30 Celý následující text vychází ze zkušeností z praxe mnoha neziskových organizací a představuje určitou možnost, jak
celou problematiku kontroly pojímat. Je třeba připomenout, že každá organizace musí sama posoudit, zda uvedená pravidla a postupy jsou pro ni přijatelné a zda mohou vytvořit nějaký pozitivní efekt.
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kamarádem, který sdělí jednotce, kde má jaké nedostatky a pomůže minimálně radou s jejich nápravou. Situace, kdy revizní komise navzájem s managementem nespolupracují a nebo jejich práce není
vykonávána svědomitě, v praxi spíše formálně, jsou špatné a neměly by se objevovat.
I revizní komisaři se musí ve své práci neustále zajímat o nové předpisy a jejich změnu. Mezi
zásadní předpisy, které upravují činnost revizních komisí patří:
A) právní normy
▶▶ zákon o účetnictví č. 563/1191 Sb. v platném znění
▶▶ vyhláška č. 504/2004 Sb. v platném znění
▶▶ vyhláška č. 507/2002 Sb. v platném znění
▶▶ České účetní standardy č. 401–414
B) vnitřní předpisy organizace
▶▶ Stanovy či Statut, ze kterých vyplývá poslání revizní komise v organizaci,
▶▶ vnitřní předpisy organizace, které mohou upravovat práci revizní komise
▶▶ vnitřní předpis pro oběh účetních záznamů
▶▶ vnitřní předpis pro podpisové záznamů
▶▶ zápisy z jednání rady kontrolované jednotky
Činnost revizních komisí obecně
Jak již bylo připomenuto, tak revizní komise mají mít právo kontrolovat hospodaření příslušné
účetní jednotky. Konkrétně jde o kontrolu těchto činností:
▶▶ dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů NNO v oblasti hospodaření
▶▶ hospodaření s jměním organizace
▶▶ plnění usnesení a rozhodnutí orgánů NNO
▶▶ rozhodnutí statutárního orgánu NNO a dalších činovníků v oblasti hospodaření
▶▶ plnění rozpočtu NNO
▶▶ hospodaření NNO se smluvně vázanými prostředky
▶▶ obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů
a účetních dokladů
▶▶ evidenci a způsob uložení dokumentace související s hospodařením
Aby práce revizních komisí byla efektivní, měly by mít také určité povinnosti. Jsou jimi například:
▶▶ vypracovat roční revizní plán a řídit se jím
▶▶ vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit radě (výboru NNO do určeného termínu
▶▶ předložit volebnímu sněmu (členské schůzi) NNO souhrnnou zprávu o činnosti za své
funkční období
▶▶ vyhovět výzvě rady či výboru NNO k provedení kontroly
▶▶ dokončit zahájenou kontrolu
Asi nejpodstatnější povinností revizní komise je sestavení svého revizního plánu. Tento plán je
sestavován jedenkrát za rok a schvaluje jej revizní komise tak, aby bylo možné podle něj od 1. ledna
běžného roku postupovat. Jeho důležitost tkví v tom, že musí obsahovat
▶▶ kontrolu vyúčtování smluvně vázaných prostředků
▶▶ kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky
▶▶ kontrolu dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření.
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RK může provést kontrolu i mimo revizní plán. Bývá tomu tak většinou na žádost rady (výboru)
NNO nebo na základě žádosti určitého počtu činovníků organizace.

Postup interní kontroly hospodaření
V této části zrekapitulujeme jednotlivé etapy revizní kontroly z pohledu hospodáře účetní jednotky tak, jak běžně probíhá v praxi. Je třeba připomenout, že nejde o vyčerpávající taxativní výčet
kroků.
U každého kroku je uveden výčet kroků, které činí jak hospodář, tak i revizní komise.
Oznámení o provedení kontroly
Revizní komise:
▶▶ písemně oznámí záměr provést kontrolu a doručí jej několik dní před jejím samotným
zahájením statutárnímu orgánu NNO
▶▶ toto oznámení musí obsahovat zejména: název RK, jména kontrolujících, kontaktní adresu, název kontrolované jednotky, datum zahájení kontroly, předmět kontroly a podpis
kontrolujícího
V souladu s výše uvedeným je vhodné, aby revizní komise dohodla termín a součinné osoby
předem. Předejde se tak nedorozuměním a zmatkům, které by měly za následek prodlevy v kontrole nebo její neuskutečnění apod. Je vhodné, aby při kontrole byl hospodář a mnohdy i statutární
orgán.
Hospodář:
▶▶ většinou obdrží od statutárního orgánu oznámení o provedení kontroly
▶▶ jeho úkolem v této fázi je připravit ke kontrole všechny účetní záznamy (do záznamů patří i výstupy z účetního software apod.). Mnohdy musí zajistit i součinnost dalších osob,
např. vedoucích oddílů či oddílových hospodářů, kteří přinesou ke kontrole svěřené dílčí
pokladny apod.
Samotný průběh kontroly
Průběh kontroly není jednoduché popisovat, neboť se výrazně liší u jednotlivých organizací.
Kontrolu by měli provádět vždy alespoň dva kontrolující. Hospodář by měl předložit všechny požadované dokumenty. Kontrolující z nich mohou provádět kopie, nesmí do nich zapisovat či je
jakkoliv měnit. Kontrolovaný je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout
nezbytnou součinnost.
Někdy se může stát, že kontrolovaný nesouhlasí s tím, aby kontrolu prováděl konkrétní kontrolor (revizor). Důvodem může být určitá zainteresovanost či neobjektivnost kontrolujícího. I tato
možnost musí být vnitřními předpisy řešena. Většinou se postupuje tak, že kontrolovaný podá
námitku přímo kontrolujícím.
Závěr kontroly a výsledky
Kontrola nekončí ukončením práce kontrolujících na místě. Její ukončení je spojeno ještě s vypracováním revizní (kontrolní) zprávy. Vzhledem k tomu, že tato zpráva je tou nejpodstatnější
písemností, je třeba, aby byla zpracována velmi přesně (interpretačně i formálně).
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Revizní zpráva obsahuje například
▶▶ název RK, jména kontrolujících, jejich označení
▶▶ název kontrolované jednotky, jméno kontrolovaného, jeho označení a jména a označení
osob přítomných při kontrole
▶▶ datum zahájení a datum provádění kontroly
▶▶ předmět kontroly
▶▶ označení dokladů a ostatních materiálů
▶▶ soupisku kontrolovaných dokumentů
▶▶ popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a odkazem na ustanovení předpisů,
které byly porušeny
▶▶ lhůty na odstranění zjištěných nedostatků
▶▶ poučení o možnostech podání vyjádření, námitek a odvolání
▶▶ místo a datum převzetí a projednání revizní zprávy
▶▶ vyjádření kontrolovaného, příp. vzdání se práva na vyjádření
▶▶ odpověď kontrolujících na vyjádření kontrolovaného
▶▶ podpisy kontrolujících a kontrolovaného, příp. dalších osob přítomných při kontrole.
Zpráva musí být vyhotovena minimálně ve dvojím vyhotovení, jedno pro kontrolované a jedno
pro kontrolující. Kontrolovaný podpisem potvrzuje její převzetí. Odmítnutí převzít revizní zprávu
se na ní vyznačí, ale účinky revizní zprávy tím nemají být dotčeny.
Několik poznámek z praxe:
▶▶ jednotlivé body nálezu je třeba velmi pečlivě odůvodnit a to v jednotlivých případech i doplnit
o přesný bod právního předpisu, který byl porušen. Předejde se tak mnohým nedorozuměním;
▶▶ mnohdy je výhodné nechat si některé nalezené nedostatky již v průběhu sepisování revizní
zprávy odůvodnit hospodářem a pokusit se tak zjistit objektivní stav; někdy tento stav není
možné správně určit a zbytečně je tak přidělávána práce hospodáři a potažmo i revizní komisi;
▶▶ kontrolovaný má právo na vyjádření k revizní zprávě, doporučuje se statutárním orgánům či
hospodářům tohoto práva využít a to s ohledem na budoucí řešení nálezu;
▶▶ ještě připomínáme, že revizní komise nejsou oprávněny revizní zprávou ukládat činovníkům
jakékoliv povinnosti v souvislosti s odstraňováním zjištěných chyb. K tomu je oprávněn pouze
statutární orgán, resp. rada NNO. Ten je v konečném důsledku odpovědný za správnost vedeného účetnictví a hospodaření celé jednotky;
▶▶ revizní komise má právo požadovat o způsobu odstranění nedostatků písemnou zprávu.
Samotný akt ukončení revizní kontroly je možné definovat jako:
▶▶ okamžik převzetí revizní zprávy a vzdání se práva na vyjádření;
▶▶ uplynutí lhůty na vyjádření;
▶▶ převzetí odpovědi na vyjádření od revizní komise.
Opravné prostředky po ukončení kontroly
Organizace, která není organizační jednotkou občanského sdružení nebo obecně prospěšné
společnosti nebude pravděpodobně řešit opravné prostředky proti závěrům revizní kontroly a ve
vnitřním předpise rovnou ustanoví to, že s výsledkem revize seznámí kontrolující radu či výbor
organizace. Zde bude dále rozhodnuto, jak se s výsledkem naloží.
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Pokud jde o organizační jednotky, pak ve vnitřních předpisech je možné zakotvit možnost
opravného prostředku – odvolání. Statutární orgán může využít proti výsledkům revizní kontroly
opravných prostředků, které jasně vyplývají z vnitřního předpisu. Je obvyklé, že proti výsledkům
a závěrům revizní kontroly může kontrolovaný podat do 30 dnů odvolání. Podle složitosti organizační struktury organizace je třeba určit, komu bude odvolání předáno (například přímo nadřízené jednotce).

Rekapitulace
V této části pouze rekapitulujme základní přehled kroků, které je vhodné učinit v případě daného
typu kontroly:
Externí kontrola
1. oznámení o provedení kontroly
2. zjistit, o jaký kontrolní orgán se jedná
3. zajistit si zákon či jinou právní normu, podle která kontrolní orgán jedná a pečlivě se s právy a povinnostmi kontrolovaných a kontrolujících
4. pečlivě pročíst oznámení o záměru vykonat kontrolu, seznámit se s termínem, výčtem požadovaných dokumentů a osobami, které mají být kontrole přítomny
5. pokud některému z bodů dostatečně nerozumíte, obraťte se přímo na kontrolní orgán a nejasné pasáže si nechte vysvětlit; pokud některé dokumenty nemůžete předložit, informujte
o tom kontrolní orgán předem; pokud někteří činovníci nemohou být přítomni, pomocí
plné moci pověřte jiné (mnohé orgány vyžadují, aby nepřítomní účastníci kontroly doložili
věrohodně důvod nepřítomnosti)
6. připravte všechny dokumenty ke kontrole na jedno místo
7. při zahájení kontroly očekávejte poučení ze strany kontrolních pracovníků
8. při předávání dokumentů ke kontrole si nechte pracovníky kontroly potvrdit převzetí vyjmenovaných dokumentů; při přebírání dokumentů zpět, proveďte kontrolu podle protokolu
9. při skončení kontroly očekávejte předložení závěrečné zprávy či nálezu. Při projednání
na místě budete žádáni o podpis, kterým potvrzujete, že se zápisem souhlasíte, rozumíte
mu a přebíráte jej. Pokud s některou částí nesouhlasíte, nebo se vám nezdá interpretačně
správná, ohraďte se a požadujte opravu zápisu. Pozor: ne vždy je možné odmítnout podepsat a převzít záznam o provedené kontrole. Pokud zápis nepodepíšete, vyznačí se to do něj
a považuje se zápis za doručený
10. po obdržení písemného vyhotovení kontrolní zprávy si ji pečlivě přečtěte a seznamte se se
závěry. Pokud s něčím nesouhlasíte, využijte opravného prostředku. Informace o něm jsou
uvedeny na kontrolním protokolu vždy (proti závěrům v prvním stupni řízení je možné
uplatnit řádný opravný prostředek vždy).
Interní kontrola vlastní revizní komisí
1. oznámení o provedení kontroly
2. seznamte se s obsahem oznámení, v případě dotazů se obraťte na příslušnou revizní komisi
3. opatřete si vnitřní předpis, podle kterého je kontrola prováděna a připomeňte si aktuální
práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
4. připravte dokumentaci vyžadovanou ke kontrole
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5. pokud nemůže být kontrole přítomna vyžádaná osoba, zajistěte zplnomocněním jinou (nezapomeňte ji náležitě poučit!)
6. pokud nesouhlasíte z důvodu podjatosti s účastí na kontrole určitého činovníka, vzneste
námitku
7. pokud předáváte určitou část agendy revizní komisi, nechte si vystavit její přehled a potvrzení o převzetí. Při převzetí úplnost kontrolujte
8. závěr kontroly je spojen s předáním vyhotovení revizní zprávy. Pročtěte ji a potvrďte převzetí. Tímto aktem se vzdáváte práva na vyjádření. Pokud chcete ke zprávě něco dodat,
napište tento komentář na všechna páre zprávy.
9. nezapomeňte, že obvykle do 30 dnů po obdržení zprávy musíte dát revizní komisi vědět,
jak jste naložili s nálezem a zda jak jste provedli opravy. I oznámením, že jste opravy neprovedli, jste splnili tuto povinnost.
10. pokud se chcete proti výsledku revizní kontroly odvolat, udělejte to v souladu s upozorněním, které musí každá revizní zpráva obsahovat. Nezapomeňte na běžící termín!

Další kontrolní mechanismy
Mezi další kontrolní mechanismy patří například:
▶▶ vnitřní kontrolní systém,
▶▶ interní audit,
▶▶ controlling.
Vnitřní kontrolní systém
Jde o pojem, který využívají neziskové organizace, ale nikoliv nestátní, nýbrž státní (veřejné).
Jsou požadovány zákonem č. 530/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. Zákon se na běžné nestátní neziskové organizace nevztahuje, ale je možné z něj vycházet při tvorbě kontrolního
mechanismu v kterékoliv neziskové organizaci.
Vnitřní kontrolní systém by měl být zažitým procesem, který bude uplatňován všemi příslušnými orgány a činovníky organizace a to podle pravidel, která budou dány aktuálními či dlouhodobými potřebami a budou vyplývat z vnitřních předpisů. Kontrolní systém se musí stát součástí
systému řízení organizace, neměl by být v rozporu s postupy řízení, manažerskými opatřeními či
dlouhodobě funkčními komunikačními prostředky. Systém není souhrnem dílčích kontrolních
aktivit, nýbrž jednotlivé aktivity musí být logicky provázány.
Smyslem zavedení celého komplexu opatření je například31:
▶▶ maximální transparentnost účetnictví a hospodaření organizace,
▶▶ efektivnost výkonu některých hospodářských činností a operací,
▶▶ minimalizace rizik a jejich účinné předvídání (systém by měl signalizovat potenciální problémy v různých oblastech, nejen v ekonomické či hospodářské),
▶▶ zkvalitnění finančního řízení organizace.
K zavedení celého systému je nezbytná komplexní analýza situace, ve které se organizace nachází, dále pak vydefinování potřeb (zejména pro management organizace a jeho výkon) a cílů,
kterých chce organizace v nadcházejícím období dosáhnout.
31 Dokonale (profesionálně) nastavené kontrolní systémy mohou pomoci odhalit situace, kdy hrozí ohrožení image
organizace, blíží se sociální konflikty apod.
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Významným problémem všech podobných opatření je nedostatečné pochopení systému, jeho
jednotlivých složek samotnými pracovníky, dále pak se objevují nedostatky ve vnitřních předpisech a případných mnohoznačných výkladech atd. Efektivního fungování systému je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud všichni zainteresovaní činovníci a pracovníci pochopí, k čemu systém
slouží a jaké užitky přináší. Je nutné vymýtit představu, že systém je pouze zdrojem zbytečné práce,
byrokratická přítěž apod.
Vzhledem ke specifikům jednotlivých neziskových organizací je obtížné poskytnout jasný návod, jak kontrolní systém implantovat do organizace a jejího řízení. Je však možné upozornit na
několik bodů, které mohou být součástí systému a jejich zajištění nevyžaduje téměř žádné změny.
Jsou jimi mimo jiné:
▶▶ proces sestavování rozpočtu (návaznost na strategický, resp. operativní plán na dané období) a sledování jeho čerpání (plnění),
▶▶ hlášení o stavu pohledávek a závazků, které nejsou uhrazeny a jejichž platnost již uplynula,
▶▶ informace o stavu hotových prostředků a finančních prostředků na účtech organizace,
▶▶ kvalitní vnitřní předpisy týkající se hospodaření:
οο předpis o připojování podpisových záznamů na účetní záznamy,
οο předpis o oběhu účetních dokladů (např. zavedení povinného schvalování výdajů
a proplácených faktur),
οο předpis o evidenci majetku, zejména určení hranice pro povinnou evidenci drobného majetku v operativní evidenci,
οο předpis pro provádění inventarizace (zejména systém stanovení členů inventarizační
komise, způsob vypořádání inventarizačních rozdílů),
▶▶ vydávání zprávy o hospodaření, resp. výroční zprávy s kvalitně zpracovanou ekonomickou
částí,
▶▶ zřízení kontrolního orgánu organizace a jeho pevné ukotvení v organizační struktuře.
Interní audit
Auditem se myslí ověření určitých vybraných skutečností v rámci organizace. Záměrně v definici není uvedeno, že se jedná jen o ekonomické skutečnosti, neboť auditovat je možné téměř cokoliv
(např. jsou velmi známé personální audity).
Interní audit provádí speciální oddělení nebo pracovník, jehož náplní práce není v podstatě nic
jiného než provádět kontrolu jednotlivých interních procesů v organizaci. Bývá zřizován zejména
ve velkých organizacích, které přijímají významné částky podpory z veřejných rozpočtů. Jeho význam je totiž v tom, že
▶▶ upozorňuje na chyby, které vznikly v procesu, který ještě nebyl ukončen,
▶▶ působí preventivně proti vzniku chyb a nedopatření,
▶▶ odhaluje chyby před případnou kontrolou, které je možné ještě opravit a tím zmenšuje
riziko doměrků, penále či doplatků, které jsou negativními nákladovými položkami.
Mělo by platit pravidlo, že za chyby, které odhalí interní audit, nebude nikdo trestán. Doporučení vyplývá z toho, že pokud by zaměstnavatel (management organizace) trestal za chyby odhalené
interním auditorem, tak zaměstnanci (dobrovolníci) budou postupovat proti auditorovi a úspěšnost jeho práce bude nižší, sníží se také motivace pracovníků (tedy k pozitivním výsledkům ve
prospěch organizace to určitě nepovede).
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Podstatnou podmínkou pro výkon interního auditora je jeho nezávislost (ideálně) na celém
managementu organizace. Své poznatky řeší z titulu svých oprávnění, informace předává většinou
pouze statutárnímu orgánu nebo je předkládá řídícímu výboru (radě) organizace.
Interní audit má za úkol nezávisle posoudit například:
▶▶ naplňování strategických koncepcí, záměrů a cílů,
▶▶ plnění rozpočtu a jeho čerpání podle stanovených pravidel,
▶▶ dodržování právních předpisů zejména v oblasti ekonomické a účetní,
▶▶ efektivnost vynakládaných prostředků,
▶▶ správnost postupu při výběrových řízeních apod.
Controlling
Controlling je moderní pojem, který má za úkol pomáhat managementu a odpovědným činovníkům v řízení organizace. Je tedy daleko širším pojmem než interní audit a většinou nepůsobí ani
jako dozorčí nebo kontrolní orgán.
Controlling je možné provádět buď interně nebo externě prostřednictvím specializované organizace. Podstatou práce controllingu je kontrolovat organizaci z hlediska strategie, analyzovat
vnitřní prostředí organizace, dále posuzovat vztahy s věřiteli a konkurencí coby součásti externího
okolí. Na základě výsledků controllingu může adekvátně reagovat management organizace svými
rozhodnutími.
Předmětem zájmu controllingu jsou především rozpočty jednotlivých akcí, projektů, dále pak
ekonomické ukazatele, výkazy, cash flow. Patří sem i dodržování termínů, hodnocení kvality jednotlivých výstupů apod. Součástí výstupů je i komentář ke zjištěnému, tedy například okomentování odchylek, definování reálného obrazu o kontrolované skutečnosti, návrhy na řešení či opatření ve vztahu ke konkrétním procesům nebo pracovníkům.
Rekapitulace kroků controllingu:
▶▶ konstatování týkající se požadovaného stavu = „jaké výsledky měly být“,
▶▶ zachycení skutečného stavu = „jaké jsou faktické výsledky“,
▶▶ vyhodnocení odchylek včetně určení míst a příčin jejich vzniku,
▶▶ přiřazení odpovědnosti za tyto odchylky = „proč jsou výsledky takové“,
▶▶ návrhy a opatření pro příslušné úrovně řízení.
Controlling je možné i konkrétně zaměřit a dlouhodobě jej využívat jen v určité oblasti. Běžně
se například používá controlling při řízení projektů. Pro usnadnění práce existují i softwarové produkty, které nabízejí automatické kontroly či tzv. systémy včasného varování, které jsou napojeny
na účetní software a fungují nepřetržitě.
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Archivace účetních záznamů
V rámci této kapitoly jsou rekapitulovány poznatky o archivaci účetních záznamů. Při archivaci
účetních záznamů vycházíme ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Vzhledem k čerpání dotačních
prostředků je třeba, aby NNO vzaly v úvahu také zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně souvisejících zákonů a dále smluvní závazky (týkající se archivace účetních záznamů)
vyplývající ze smluv o čerpání prostředků (např. z rozpočtů jednotlivých krajů nebo z rozpočtu
Evropské unie).

Obecná úprava úschovy účetních záznamů
Je zřejmé, že účetní záznamy je třeba po určitou dobu uchovávat. Klíčovou otázkou zůstává, jak
dlouhá tato doba má být. Účetní záznamy musí organizační jednotky uchovávat ze dvou hlavních
důvodů
▶▶ vnitřních – vzhledem k provozní potřebě NNO (např. dohledání starších záležitostí, dokladovaní skutečností, možností zpětných analýz),
▶▶ vnějších – vzhledem k potřebám kontrolních orgánů (např. finančních úřadů, ministerstev,
samosprávného kraje).
Hledisko vnitřních potřeb je zcela na rozhodnutí konkrétní účetní jednotky. Lhůty pro úschovu
dokumentů z důvodů vnějších stanovuje zákon o účetnictví (zejména v § 31):
30 let
10 let
5 let

▶▶ mzdové listy nebo účetní záznamy, které slouží pro důchodové zabezpečení32
▶▶ účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce a další
doplňující záznamy k účetní závěrce)
▶▶ výroční zpráva
▶▶ účetní doklady
▶▶ účetní knihy
▶▶ odpisové plány, inventurní soupisy, inventární zápisy
▶▶ účtový rozvrh
▶▶ záznamy dokládající formu vedeného účetnictví (např. tedy účetní software, resp.
písemné záznamy o vedeném účetnictví)

Lhůty úschovy začínají běžet od začátku následujícího účetního období po tom období, kdy
účetní záznamy vznikly.32
Při praktickém posuzování lhůty pro úschovu NNO vezme v úvahu délku lhůt stanovených právními předpisy a dále sama posoudí, zda by konkrétní dokumenty mohla potřebovat ještě po této době.
Např. pokladní doklady z roku 2005 musí být uchovány až do konce roku 2010, všechny je potřebovat
dále asi nebudeme a v průběhu roku 2011 je možné je skartovat. Naopak doklady o pořízení nemovitosti rovněž v roce 2000 ani po pěti let neztratí svou důležitost a měly by zůstat v organizaci i nadále
k dispozici.
Po celou dobu úschovy musí účetní jednotka zajistit čitelnost záznamů. Účetní jednotka nese
odpovědnost za to, že nezabránila zničení či znehodnocení účetních záznamů. Účetní záznamy
mohou být uchovávány jak v písemné podobě, tak i v podobě technické.

32 viz § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění.
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Pokud se účetní záznamy musí archivovat pět let, pak je povinností účetní jednotky zajistit, aby
záznamy na technických nosičích a v účetních software byly čitelné po celou dobu archivace. V praxi
toto bývá řešeno i tak, že se záznamy z účetních software vytisknou a účetní jednotka nemusí udržovat starý nepotřebný software.

Zvláštní případy úschovy dokumentů
Archivace dokladů prokazující vynaložení dotačních prostředků
Ze zákona o rozpočtových pravidlech republiky vyplývá (zákon číslo 218/2000 Sb, § 44), že
“... Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále lze vyměřit nejpozději do deseti let počítaných od
1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.“
Z tohoto přímo nevyplývá povinnost uchovávat účetní záznamy po dobu 10 let, ale organizační
jednotky by se mohly dostat do důkazní nouze, pokud by nebyly schopny doložit využití dotačních
prostředků. Zachování těchto účetních záznamů důrazně doporučujeme.
Zrušení organizační jednotky v rámci občanského sdružení nebo o.p.s.
Pokud je organizační jednotka zrušena, přechází povinnost archivovat účetní záznamy na jejího
zřizovatele. Je nesmyslné se domnívat, že při zrušení organizační jednotky se mohou účetní záznamy zlikvidovat. Samotný proces likvidace účetní jednotky nemá vliv na běžící lhůty pro úschovu
dokumentů.
Doklady vzniklé na samostatně zúčtovatelných akcích
Vzhledem k praktickým zkušenostem upozorňujeme na skutečnost, že doklady vzniklé na jednotlivých akcích (např. táborech, výpravách, vzdělávacích akcích) nebo v rámci samostatných
projektů jsou součástí účetnictví pořádající účetní jednotky. Hospodaření akcí se projeví v jejích
hospodářských výsledcích a doklady podléhají tudíž i povinnosti úschovy.
Ačkoliv v průběhu akce je možné a zpravidla i vhodné ponechávat jednotlivé doklady u vedoucího
nebo hospodáře akce, po jejím skončení a vyúčtování je nutné písemnosti, včetně účetních dokladů
předat hospodáři účetní jednotky. Praxe, že hospodaření táborů zůstává uloženo u jejích vedoucích, je
zcela chybná. V případě, že se vedoucí tábora odstěhuje, odejde, neregistruje se nebo zemře, přichází
účetní jednotka o možnost získat tyto písemnosti a nemůže tak splnit zákonem danou povinnost
úschovy účetních záznamů a vystavuje se finančním sankcím ze strany státních orgánů!
Ztráta či zničení účetních záznamů
Při vyplavení klubovny či vyhoření klubovny nebo bytu hospodáře mnohdy dojde ke zničení
účetních záznamů (aktuálních i archivních). V těchto případech je nutné zajistit úřední potvrzení
o nenadálé události (od policie, hasičů, obce) a doporučuje se informovat místně příslušný finanční úřad.
Ono potvrzení finančnímu úřadu má však pouze preventivní charakter. Podle zákona o účetnictví a zákona o správě daní a poplatků odpovídá za čitelnost záznamů účetní jednotka a o žádné
ztrátě či zničení se v těchto zákonech nehovoří. Pouze zákon o správě daní a poplatků pamatuje na
případy, kdy účetní jednotka nemá účetnictví a v těchto případech má finanční úřad právo nařídit
tzv. rekonstrukci účetnictví a nebo vyřeší daňové povinnosti účetní jednotky podle tzv. pomůcek.
Obě uvedená opatření bývají pro účetní jednotky velmi problematická a proto se doporučuje preventivně zabezpečit i archiv účetních záznamů proti zničení.
Archivace účetních záznamů / 191
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4. NNO jako daňový plátce či poplatník
Úvod do daní
Tato kapitola je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daní z příjmů fyzických osob. Této dani je věnována část kapitoly NNO jako zaměstnavatel.
Cílem pojednání je přehledně uvést důležité a podstatné charakteristiky jednotlivých daní
a uvést základní souvislosti daní a NNO. Začátek je věnován základním pojmům potřebným pro
pochopení problematiky.
Daňová problematika se často mění a je nutné ještě více než v jiných oblastech dbát na aktuální
právní úpravu. Text kapitoly je zaměřen výhradně na dva základní druhy neziskových organizací – občanská sdružení a obecně prospěšné organizace a jejich organizační jednotky. Týká se
to například výčtů osvobození apod. Je jasné, že nemůžeme pokrýt všechny případy, ke kterým
v praxi běžně dochází a je žádoucí řešit daňové problémy přímo s texty daňových zákonů, případně
s pomocí odborníků.

Základní pojmy
Daň – povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platba do veřejného rozpočtu.
DIČ – daňové identifikační číslo – číslo nutné pro komunikaci s finančním úřadem; NNO jej získá-

vají registrací na finančním úřadě (všechny NNO musí mít DIČ!), DIČ je tvořeno písmeny CZ
a identifikačních číslem organizace (např. CZ 12 566 699).
Daňový subjekt – plátce nebo poplatník (případně jejich právní zástupce).
Správce daně – územní finanční orgány (finanční úřady, finanční ředitelství. V některých případech i orgány celní správy).
Poplatník1 – určení fyzické nebo právnické osoby, která má povinnost daň přiznat, odvést či zúčtovat. Jedná se o osobu, která daň bezprostředně platí, tedy ona přichází o část svého příjmu či
majetku (nese daňové břemeno).
Plátce – jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která má povinnost daň strhnout či zúčtovat
poplatníkům, nad kterými má tzv. majetkovou či jinou odpovědnost. Tato osoba daňové břemeno nenese, jedná se pouze o určitého prostředníka, který daň vybere a odvede. Typickým
příkladem plátce je zaměstnavatel, který strhává daň z příjmu zaměstnancům (poplatníkům)
a odvádí ji státu.
Předmět daně – přesně určený rozsah objektu zdanění. Laicky řečeno – předmětem daně je to,
co má být podrobeno zdanění (např. předmětem daně z příjmů jsou tedy různé druhy příjmů,
předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky a stavby)
Vynětí z předmětu daně (není předmětem daně) – existují určité „věci“, které zdanění i přes svůj
charakter nepodléhají (daň se na ně vůbec nevztahuje). Pokud je tedy něco vyňato z předmětu
daně, resp. není-li to předmětem daně, není možné to zdanit podle předmětného zákona (například předmětem daně z příjmů fyzických osob není příjem půjčky či úvěru apod.)
Osvobození od daně – z určitých důvodů (např. společensky prospěšných, sociálních) je určitý
okruh předmětů daně, které jsou za určitých podmínek osvobozeny, zároveň platí, že pokud
jsou například osvobozeny příjmy, tak jsou osvobozeny i výdaje, které byly vynaloženy na dosažení, udržení a zajištění těchto příjmů. Osvobození předmětu daně neznamená automaticky,
1
§ 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo
úkony jsou přímo podrobeny dani.
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že není třeba podávat daňové přiznání. V některých případech to tak je (např. zákon o daních
z příjmů), někdy naopak teprve v daňovém přiznání je možné osvobození uplatnit.
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Přehled jednotlivých daní a jejich charakteristika
Daňový systém ČR se skládá z těchto nejvýznamnějších daňových titulů
Název daně
Daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daň z nemovitostí
Daň dědická
Daň darovací
Daň z převodu nemovitostí
Daň silniční

Daň z přidané hodnoty
Daně spotřební

Právní předpis
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Z výčtu byly vynechány tzv. energetické daně, kterými jsou daň ze zemního plynu a některých
dalších plynů; daň z pevných paliv, daň z elektřiny (vše dle zákona č. 261/2006 Sb.).
V daňové problematice je dále důležitý zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který
upravuje daňová řízení (jeho jednotlivé části), daňovou kontrolu, podávání daňových přiznání,
opravné prostředky a sankce, které mohou orgány správy daní uložit.
Daň z nemovitostí
Zákon o dani z nemovitostí je rozdělen do dvou základních částí – daň z pozemků a daň ze
staveb.
A. Daň z pozemků
Předmět daně
Pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.
Vynětí z předmětu daně Pozemky v rozsahu půdorysu stavby, které jsou zastavěny stavbami.
Poplatníci
Vlastník pozemku.
V případě, že pozemek je ve vlastnictví České republiky, je poplatníkem ta právnická osoba, která má k pozemku právo trvalého užívání
(resp. právo výpůjčky).
V případě, že pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR nebo
FNM ČR, je poplatníkem ta osoba, která je nájemcem pozemku.
Osvobození
Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení
občanů a obecně prospěšných společností (§ 4 odst. 1 f)), osvobození není možné použít, pokud je pozemek používán k podnikatelské
činnosti nebo je pronajímán (§ 4 odst. 3), poplatník uplatní nárok na
osvobození od daně z pozemků v daňovém přiznání.
Základ daně
§ 5 zákona o dani z nemovitosti.
Základem daně je cena půdy zjištěna násobením výměry v m2 a ceny,
která je stanovena vyhláškou nebo zákonem a to v závislosti na druhu
pozemku (platí např. pro ornou půdu, zahrady, trvalé travní pozemky); u ostatních pozemků jde základem daně skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.
Sazba daně
§ 6 zákona o dani z nemovitostí
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Je odlišná od typu pozemku, určuje se za 1m2; příkladem mohou být
zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč, stavební pozemky 1 Kč, ostatní plochy 0,10 Kč.U stavebních pozemků je možné sazbu daně zvýšit podle
koeficientu dle § 6, odst. 4 citovaného zákona. Výše koeficientu je závislá
na velikosti obce, kde se pozemek nachází a rozhodnutí obce.
B. Daň ze staveb
Předmět daně

Poplatníci

Osvobození

Základ daně

Sazba daně

C. Společná ustanovení
Daňové přiznání

Stavby na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu.
Stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající.
Stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu
nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané.
Byty vč. podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány
v katastru nemovitostí.
Nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které
jsou evidovány v katastru nemovitostí.
Vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru;
Pokud je vlastníkem stát, pak je poplatníkem daně právnická osoba,
které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního
právního předpisu2.
Stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností (§ 9, odst. 1 f)), osvobození není možné použít, pokud je stavba
používána k podnikatelské činnosti nebo je pronajímána (§ 9 odst. 5),
poplatník uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků v daňovém
přiznání.
§ 10 zákona o dani z nemovitosti.
Základem daně je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle
stanovu k 1. lednu zdaňovacího období. U bytů nebo samostatných
nebytových prostorů je základem daně upravené podlahová ploch
(určí se jako součin skutečné výměry a čísla 1,20).
§ 11 zákona o dani z nemovitosti.
Je odvislá od typu stavby, určuje se za 1 m2; například u obytných domů
je to 1 Kč (vč. výměry příslušenství ke stavbám přesahující 16 m2),
u ostatních staveb 3 Kč, u bytů 1 Kč apod.
U staveb, které mají nadzemní podlaží, se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč
za každé další nadzemní podlaží.
Sazba daně může být zvýšena vynásobením koeficientem, který je určena obcí, v jejímž katastru se stavba nalézá a to podle velikosti obce
v souladu s § 11, odst. 3 citovaného zákona.
Podává se správci daně do 31. ledna zdaňovacího období a to výhradně
v prvním roce nabytí nemovitosti; v dalších letech není třeba daňové
přiznání podávat, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně

2 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000
Sb.
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Místní koeficient

Placení daně

pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, o kterém nebylo do 31. ledna rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po
měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí
obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na
svém území stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.
Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů
a za byty, popřípadě jejich soubory.
pokud daň nepřesáhne 5 tisíc Kč, je daň splatná v jedné částce k 31. 5.
daného roku.

Daň dědická
Úprava daně dědické vyplývá ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Při čtení tohoto zákona je třeba dát pozor, protože zákon obsahuje úpravy všech
tří daní a některé pasáže platí pro všechny tři daňové tituly, někdy je třeba najít konkrétní úpravu.
Stručně lze rekapitulovat toto:
Předmět daně
Nabytí majetku děděním.
Poplatník
Dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, zákona nebo
z obou těchto právních důvodů.
Osvobození
Bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami se sídlem v ČR založenými nebo zřízenými k zabezpečování činnosti v oblasti kultury,
školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání, zdravotnictví, sociální
péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany mládeže a požární ochrany, je-li určeno na zabezpečování této činnosti (§ 20 odst.
4, písm. a).
Obecně prospěšnými společnostmi a náboženskými společnostmi
(§ 20, odst. 4, písm. b).
Daňové přiznání
Podává se do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení.
Daň z převodu nemovitostí
Předmět daně
Úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.
Poplatník
Převodce nemovitosti (ten, kdo prodává); nabyvatel je ručitelem.
Osvobození
Převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě Pozemkového fondu ČR na základě rozhodnutí
o privatizaci.
Daňové přiznání
Přiznání k dani z převodu nemovitostí se podává do konce třetího
měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, součástí daňového přiznání je znalecký posudek
o ceně nemovitosti.
Daň
3 % ze základu daně, kterým je zpravidla cena kupní nebo cena zjištěná
podle zákona o oceňování majetku a to podle toho, která je vyšší.
Daň darovací
Předmět daně

Bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem.
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Vynětí z předmětu daně
Poplatník
Osvobozeno3

Dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních a jiných veřejných fondů.
Nabyvatel daru; při darování do ciziny je poplatníkem dárce. Není-li
dárce poplatníkem, je ručitelem.
je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí mj.:
movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, jestliže tyto věci
po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku
dárce, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje 20 000 Kč u každého
jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých
věcí nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené
částky,
vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících
na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených
pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí
měně a cenných papírů v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech
těchto hodnot nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nabývaného
každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného
majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.
bezúplatné nabytí majetku:
právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti
v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy,
výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie,
ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku
určeno na zabezpečování uvedené činnosti,
státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností, má-li uvedená právnická osoba sídlo

Daňové přiznání

3

v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu a bezúplatně
nabytý majetek je určen na její činnost vykonávanou v souladu se
zákonem upravujícím činnost církví, náboženských společností
nebo obecně prospěšných společností nebo v souladu s obdobnou
úpravou činnosti církví, náboženských společností nebo obecně
prospěšných společností podle práva jiného evropského státu,
bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely,
bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické
služby poskytované podle zvláštního právního předpisu a bezúplatné
nabytí majetku z veřejných sbírek, nejsou-li tato bezúplatná nabytí
majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců.
Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání
k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž:
byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do

Upraveno vybranými odstavci § 20 zákona č. 357/1992 Sb
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katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném
převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru
nemovitostí,
uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 4.
Přiznání k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období.
Daň silniční
Předmět daně

Poplatník

Snížení sazba daně

Daňové přiznání
Daň

Daň z přidané hodnoty
Předmět daně

jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná
a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání (…)
anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně
z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
Fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci4
za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud
daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.
Sazba daně podle § 6, odst. 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu
následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok
na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem
prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních
měsících.
Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle § 6, odst. 2
snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny
a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání
nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána subjekty, které nejsou založeny
nebo zřízeny za účelem podnikání.
Podává jej poplatník nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to bez výjimky.
Daň se stanovuje ze zdvihového objemu válců vozidla, sazba daně je
roční nebo denní (mohou použít zaměstnavatelé, pokud odvádí daň
za vozidlo svého zaměstnance).
Sazba daně je 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo
jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
dodání zboží

4 V praxi neziskových organizací dochází i k tomu, že jsou vypláceny cestovní náhrady dobrovolníkům na základě
dohody o prolácení cestovních náhrad. Pokud jsou propláceny náhrady za cesty, které jsou vykonány v přímé souvislosti
s činností, která je předmětem daně, je nutné silniční daň zaplatit i za tato vozidla.
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Osvobození

Spotřební daně
Předmět daně

převod nemovitosti
poskytnutí služby za úplatu s místem plnění v tuzemsku
pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu
výčet je uveden v § 51
§ 57 – výchova a vzdělávání
§ 59 – sociální pomoc
Osvobození se dále vztahuje i na ekonomické činnosti jinde neosvobozené, pokud jejich obrat nepřesáhne za posledních 12 měsíců částku
1 milión korun.

vymezený okruh komodit a výrobků (líh, pivo, víno, paliva a maziva
atd.)

Vzhledem k charakteru daně se pravděpodobně nebude NNO týkat coby plátců daně.
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zákon
č. 16/1993 Sb.

zákon
č. 357/1992 Sb.

zákon
č. 338/1992 Sb.

zákon
č. 586/1992 Sb.

Právní úprava

Předmětem daně jsou veškeré ekonomické činnosti, které zahrnují dodání zboží, poskytnutí služeb, atd., pokud se jedná o soustavnou činnost.
Osvobození je uvedeno v § 51 a násl., vztahuje na případy, kdy NNO nedosáhne obratu 1 000 000,- za 12 měsíců po sobě jdoucích.
Spotřební daně zatěžují výrobu a dovoz vybraných produktů (př. líh, pivo...). Takové činnosti NNO zpravidla nevykonávají.

zákon
č. 235/2004 Sb.

zákon
č. 353/2003 Sb.

Spotřební daně

V případě pracovně právních vztahů odvádí NNO tuto daň za své zaměstnance (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti).
Podává na FÚ vyúčtování daně – srážkové nebo zálohové, v případě hlavního pracovního poměru provádí za zaměstnance roční
zúčtování daně.
Má– li NNO ztrátu z hlavní činnosti a nemá jiné, než osvobozené příjmy nebo příjmy, které nejsou předmětem daně, nepodává
daňové přiznání.
Má – li NNO zisk z hlavní činnosti nebo jiné příjmy, než osvobozené nebo příjmy, které nejsou předmětem daně, podává daňové
přiznání do 31. 3. následujícího roku (v případě, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok).
Stavby ve vlastnictví vybraných NNO jsou od daně osvobozeny dle § 9, odst. 1, písm. f zákona.
Pozemky ve vlastnictví NNO jsou osvobozeny v případě, že tvoří funkční celek se stavbou.
Osvobození se neuplatní, pokud je nemovitost pronajímána.
NNO je povinna podat daňové přiznání do 31. 1. prvního roku a při změně.
NNO jsou osvobozeny od daně § 20 odst. 4 písm. a).
Podání daňového přiznání je nutné do 30 dnů od změny vlastnictví.
Daňová povinnost je na převodci (tj. na tom, kdo nemovitost prodává), kupující za daň ručí.
Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od změny vlastnictví.
Vybrané NNO jsou osvobozeny od daně § 20 zákona
Podání daňového přiznání je nutné v případě hmotných darů (vždy) a finančních darů převyšujících 20 000,- Kč do 30.1.
Daň se vztahuje pouze na vozidla ve vlastnictví NNO a to pouze pokud je používáno v rámci činnosti, která je předmětem daně
z příjmů (tzn. zisková hlavní činnost a doplňková činnost). Dále se daň vztahuje na vozidla zaměstnanců, pokud jsou využívána
k činnostem, které jsou předmětem daně.
Daňové přiznání se podává do 31. 1.

Daň z přidané hodnoty

Daně, které se NNO zpravidla netýkají

Daň silniční

Daň darovací

Daň z převodu nemovitostí

Daň dědická

Daň z nemovitostí

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických
osob

Daň

Orientační přehled jednotlivých drůhů daní
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Problematika vybraných daní podrobněji
Daň darovací a problematika darů obecně
Darování je právní jednání, kterým vlastník dobrovolně a bezplatně obdarovává (věcí či jiným
majetkovým prospěchem) někoho jiného. Právní úprava darování je provedena velmi volně a je jí
možné najít v § 628 a násl. občanského zákoníku.
Právní úprava darovací smlouvy
Předpis: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění – § 628
Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo
slib přijímá.
Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li
k odevzdání a převzetí věci při darování.
Darovací smlouva není zákonem vyžadována v písemné podobě. Při ústní formě však je velmi
obtížné dokazovat, na jaký účel byl dar poskytnut, což je důležité při zpracovávání daňového přiznání k dani darovací. Písemná darovací smlouva se vyžaduje pouze při darování nemovitosti.
▶▶ z obecné právní úpravy vyplývá, že v darovací smlouvě (je-li sepsána) musí být uvedeno:
οο identifikace dárce a obdarovaného
οο identifikace předmětu (daru)
οο data, místa a podpisy obou stran
▶▶ v darovací smlouvě nemusí být uvedena hodnota daru, což ovšem činí určité problémy
v rámci zdaňování darů
▶▶ v darovací smlouvě je vhodné dále uvést:
οο ocenění daru (je vhodné z důvodu použití reprodukční pořizovací ceny při zavádění
darované věci do účetnictví a dále pak pro vyjádření hodnoty daru v rámci přiznání
k dani darovací);
οο účelové vymezení daru (dárce si tak může zajistit, že darované prostředky či věci
budou použity výhradně na vymezenou činnosti nebo konkrétní projekt; dárce si
může ve smlouvě vymínit, že chce být informován o použití prostředků např. zasláním zprávy, předložením vyúčtování);
οο den převzetí a předání, pokud k němu nedošlo při podpisu smlouvy.
Zdaňování darů (daň darovací)
▶▶ Předpis: zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
v platném znění
Pro neziskové organizace platí následující pravidla zdaňování darů:
▶▶ platí obecné ustanovení o osvobození od daně darovací dle § 19, odst. 4 b) v případě, že jde
o finanční dary v úhrnné hodnotě do 20 tisíc Kč za rok;
▶▶ dle § 20, odst. 4 a) jsou od daně darovací osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami, která jsou určená na financování mj. výchovy a ochrany dětí a mládeže;
▶▶ dle § 21, odst. 1 d) se podává daňové přiznání k dani darovací do 30 dnů od skončení kalendářního roku

202 / Hospodaření A–Z

Komentář:
▶▶ pokud OJ nepřijme za kalendářní rok víc jak 20 tisíc Kč finančních darů, pak nemusí podávat daňové přiznání k dani darovací vůbec5
▶▶ pokud NNO přijme za kalendářní rok jakýkoliv nefinanční dar, pak musí6 podat daňové
přiznání
▶▶ daňové přiznání se podává k 30. lednu následujícího roku, pokud souhrnná výše finančních darů přesáhla 20 tisíc korun nebo NNO přijala nefinanční dar.
▶▶ v daňovém přiznání je třeba vyplnit identifikaci dárce, charakteristiku předmětu daru
a jeho hodnotu. Tyto informace jsou nejčastěji obsaženy v darovací smlouvě. V případě, že
darovací smlouva není sepsána, je NNO stejně povinna dokázat osvobození daru.
▶▶ odlišně je řešeno přiznání k dani darovací v případě darování nemovitosti, podat daňové
přiznání (podává se finančnímu úřadu v místě situování nemovitosti) je nutné do 30 dnů
ode dne doručení smlouvy o bezúplatné převodu nemovitostí s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Příklad 1
NNO obdržela v dubnu 2009 dar ve výši 15 000 Kč. Další dar obdržela OJ v srpnu a to ve výši
10 000
Kč.
Daňové přiznání do 30. ledna 2010 NNO podávat musí, protože souhrnná výše daru je vyšší
než 20 tisíc Kč.
Příklad 2
NNO obdržela v dubnu 2009 darem 5 kubických metrů stavebního dřeva v hodnotě 30 000 Kč.
Dále pak obdržela v květnu finanční dar 10 000 Kč. Žádné další dary již nepřijala.
NNO musí podat daňové přiznání do 30. ledna 2010, protože přijala nefinanční dar (na hodnotě
nezáleží). Přiznat musí všechny dary, které za rok přijala
Rozdíl mezi darem, sponzoringem a reklamou
Mnohdy dochází ke svévolnému zaměňování pojmů dar – sponzoring (sponzorský dar) – úhrada za reklamu apod., což není správné. Základní rozdíl je v tom, že dar je právní úkon spočívající
v poskytnutí peněz bez očekávání poskytnutí protihodnoty (někdo dá peníze a nic za ně nechce),
zatímco sponzoring (reklama) jsou právním aktem s protiplněním (někdo dá peníze a chce za
ně dohodnuté protiplnění). Tento rozdíl je velmi podstatný a jeho dopady jsou zejména v daňové
oblasti.
Sponzoring
Sponzoring je novodobý způsob financování podpory určité činnosti (organizace). Nejde však
o nic závratnějšího než o dvoustranný právní akt, ve kterém se jedna strana zaváže, že dá peníze
(či nějakou jinou věc), když ta druhá strana udělá to, co se domluví (bude nosit na akcích trička
daného podnikatele – tj. budou tedy dělat reklamu). Z toho vyplývá, že sponzoring není nic jiného,
než forma reklamy.
5 Dle § 21, odst. 5 citovaného zákona
6
dle § 19, odst. 4 písm. d) – od daně darovací je za podmínek uvedených v zákoně o dani dědické, darovací a
(…) osvobozeno nabytí příležitostných nabytí movitého majetku (..), jehož hodnota nepřesahuje 3 tisíce Kč.
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Vzhledem k tomu, že u reklamy jde o plnění s protiplněním, je naprosto chybným a neopodstatněným pojmem tzv. „sponzorský dar“. Správně se úhrada za reklamu formou sponzoringu nazývá
sponzorský příspěvek.
Sponzoring se většinou dohodne písemnou smlouvou o poskytnutí sponzorského příspěvku
a obsahuje zejména tyto náležitosti:
▶▶ informace o smluvních stranách (užívá se běžného obchodního označení – dodavatel –
odběratel)
▶▶ částku a náležitosti jejího předání (v hotovosti; převod na účet)
▶▶ popis protiplnění (většinou se jedná o umístění reklamy na klubovnu, vylepení reklamních
samolepících folií na kanoe či střediskový autobus, používání reklamního poutače na akcích, nošení triček s logem firmy na akcích a mnoho dalších)
▶▶ další ujednání (například časové údobí, po které se předmět smlouvy bude uskutečňovat
aj.)
▶▶ podpisy, datum a místo podepsání smlouvy.
Daňový pohled na sponzoring
Sponzoring je běžnou službou a tak je třeba na něj i pohledu daňového nazírat. Informaci je
třeba rozdělit na dvě části:
a) pohled ze strany dodavatele (středisko poskytující reklamní plochu na střeše klubovny)
▶▶ v tomto případě se příjmy (výnosy) ze sponzoringu zahrnou do doplňkové činnosti (reklama);
▶▶ charakter těchto příjmů je předmětem daně z příjmů právnických osob.
b) pohled ze strany odběratele (firma, která platí za reklamní plochu na střeše klubovny)
▶▶ pro firmu je výdaj (náklad) na reklamu běžným provozním daňově uznatelným nákladem.
Reklama
Poskytování reklamy má úplně stejné parametry jako sponzoring.
Daňový pohled na dary z hlediska dárců
Předpis: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
Dárcem může být fyzická či právnická osoba. Z toho rozdělení se musí vycházet při posuzování
toho, zda je pro danou osobu daňově výhodné poskytnout dar či nikoliv.
Obecně platí skutečnost, že dary je za určitých podmínek možné odečíst od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Tato informace může být jedním z argumentů, proč dar poskytnout.
Dárce je fyzickou osobou
Úpravu nalezneme v § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Zde se praví, že:
„(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám, právnickým osobám se sídlem v ČR, …, a to na financování vědy, vzdělání, …, školství, na
podporu a ochranu mládeže, na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní účely
… a to pokud úhrnná hodnota daru přesáhne alespoň 2 % ze základu daně anebo činí alespoň
1000 Kč.“
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Komentář:
▶▶ z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že minimální souhrnná výše darů, která se
dárci vyplatí darovat (za rok) je 1000 Kč;
▶▶ v menší částce může být dar jen v případě, že je to minimálně 2 % z daňového základu
dárce, což se dost těžko pozná (tuto eventualitu musí zvážit sám dárce);
Dárce je právnickou osobou
Úpravu nalezneme v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Zde se praví, že:
„(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním
složkám, právnickým osobám se sídlem v ČR, …, a to na financování vědy, vzdělání, …, školství,
na podporu a ochranu mládeže, na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní
účely … a to pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu
daně.“
Komentář:
▶▶ z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že minimální výše jednotlivého daru, která se dárci
vyplatí darovat je 2000 Kč;
▶▶ dárce může uplatnit součet darů, který není vyšší než 5 % ze základu daně (toto omezení si
hlídá dárce sám a může být někdy překážkou pro poskytnutí dalšího daru).
Vzory darovacích smluv
Součástí kapitoly jsou i dva vzory darovacích smluv. Předmětem jedné je darování finančních
prostředků a druhé pak darování movitých věcí.
Tyto vzory je možné upravit, resp. doplnit dle konkrétních podmínek.

Problematika vybraných daní / 205

Jméno:
Bydliště:
RČ:

RNDr. Kamila Zajícová
Leštiny 578, 549 01 Nové Město nad Metují
661111/5555

jako dárce na straně jedné

a
Název:
Sídlo:
IČO:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ÚTA“ Nové Město nad Metují
Za Koupalištěm 165, 549 01 Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ48622168

Jednající prostřednictvím:

Ing. Josef Hladový

jako obdarovaný na straně druhé

uzavírají tuto

DAROVACÍ SMLOUVu

(dle § 628 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
I.
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému pro níže uvedený účel dar:
2 ks polyethylenová kánoe (typ Vydra)			 celková cena: Kč 38 000,–
8 ks pádlo Profiplast (velikost 150 cm)			 celková cena: Kč 4 000,–
II.
Poskytnutý dar je určen pro podporu sportovní činnosti mládeže skautského střediska „ÚTA“
Nové Město nad Metují a to zejména pro 2. oddíl vodních skautek.
III.
Obdarovaný výše uvedený dar do svého majetku tímto přijímá a použije jej k účelu, ke kterému
byl poskytnut. S využitím prostředků bude dárce obdarovaným seznámen.
IV.
Dárce v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
odečte hodnotu daru od základu daně.
V.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzešlými s dohody stran.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravdivou a úplnou vůli prostou tísně a nápadně nevýhodných podmínek, jakož i omylu, a na důkaz toho připojují níže své
podpisy.
V Novém Městě nad Metují, dne 23. 12. 2010
			

Kamila Zajícová									 Josef Hladový

						

dárce													
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obdarovaný

Název:
Sídlo:
IČO:

Cihly a cihličky spol. s r. o.
Na Strážníci 955, 549 01 Nové Město nad Metují
79653245
DIČ:
CZ79653245

Jednající prostřednictvím:

Ing. Jan Panel

jako dárce na straně jedné

a
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ÚTA“ Nové Město nad Metují
Za koupalištěm 165, Nové Město nad Metují
48622168
DIČ: CZ48622168

Název:
Sídlo:
IČO:

Jednající prostřednictvím:

Dominik Matějů

jako obdarovaný na straně druhé

uzavírají tuto

DAROVACÍ SMLOUVu

(dle § 628 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
I.
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému pro níže uvedený účel finanční dar ve výši
Kč 15 000,– (slovy: patnácttisíckorunčeských).
II.
Poskytnutý dar je určen pro podporu sportovní činnosti mládeže skautského střediska „ÚTA“
Nové Město nad Metují a to výhradně na nákup stavebního materiálu, který bude použit na
opravu nemovitostí ve výlučném vlastnictví obdarovaného.
III.
Obdarovaný výše uvedený dar do svého majetku tímto přijímá a použije jej k účelu, ke kterému
byl poskytnut. S využitím prostředků bude dárce obdarovaným seznámen.
IV.
Dárce v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
odečte hodnotu daru od základu daně.
V.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzešlými s dohody stran.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravdivou a úplnou vůli prostou tísně a nápadně nevýhodných podmínek, jakož i omylu, a na důkaz toho připojují níže své
podpisy.
V Novém Městě nad Metují, dne 21. 9. 2010
			

Dominik Matějů								 Jan Panel

					

obdarovaný											

dárce
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Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty patří mezi velmi složité daně a to zvláště pro neziskové organizace. Je to
především tím, že názvosloví je odvozeno od společné evropské úpravy obsažené v tzv. šesté direktivě, kterou musel i právní řád ČR převzít. Nejprve je tedy nutné nastudovat obsahy pojmů a teprve
poté je možné studovat technickou stránku daně.
Úvodem je třeba poznamenat, že neziskové organizace nepatří mezi typické plátce DPH a mnoho z nich nepatří do okruhu plátců. Na druhé straně je však třeba upozornit na povinnosti, které
mají všechny nevýdělečné organizace tak, aby případně nezanedbaly nějakou povinnost a nepřivodily si nepříjemnosti.
Úprava DPH vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon se velmi
často mění a doplňuje, proto je nezbytné sledovat aktuální znění.

Základní pojmy k DPH
Daň na vstupu, výstupu a odpočet
Daní na vstupu se označuje DPH, které je započteno v ceně vstupu, který je nakupován v rámci
ekonomické činnosti daňovým subjektem.
Daní na výstupu je daň, o kterou je povinen každý plátce DPH zvýšit svoji prodejní cenu při
prodeji.
Základním smyslem DPH je zdanění přidané hodnoty v každém ekonomickém stupni produkce. V ideálním případě platí, že daň na výstupu mínus daň na vstupu představuje daň, která odpovídá zdanění přidané hodnoty (toho, co daný ekonomický subjekt přidal) daného stupně. S daní na
výstupu nebývá problém. S daní na vstupu však ano, neboť zákon o DPH přesně vymezuje, z čeho
je možné si daň na vstupu odečíst.
Z uvedeného vznikl tzv. odpočet – tedy upravená daň na vstupu o ty daně z nákupů, které není
možné odečíst. V ideálním případě se tedy daň na vstupu rovná odpočtu. V jiných případech může
být odpočet menší než daň na vstupu, ale nikoliv obráceně.
Odpočet si může plátce uplatnit
▶▶ pouze pokud má platný daňový doklad, který byl vystaven plátcem,
▶▶ nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata platba plátcem,
▶▶ pokud použil vstupy, u kterých uplatňuje odpočet daně, v rámci svých ekonomických činností.
V některých případech je třeba pamatovat na zákaz použití odpočtu. Nejčastěji je to u použití
přijatých plnění pro reprezentaci.
Předmět DPH
Předmětem daně je
1. dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen „převod nemovitosti“) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické
činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
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2. poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické
činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
3. pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku
osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou
osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou, která není
osobou povinnou k dani,
4. dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Převodem nemovitostí se pro účely DPH převod nemovitosti, která se zapisuje do katastru nemovitostí, při kterém

dochází ke změně vlastnického práva. Převod nemovitostí, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, se považuje za dodání zboží.
Poskytnutí služby jsou všechny ekonomické činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Jedná se o tzv. negativní vymezení.
Daňové subjekty
Daň z přidané hodnoty se vztahuje na všechny osoby v celém státě. Rozdělují se na tyto tři
skupiny:
▶▶ osoby povinné platit DPH – jsou všichni, kteří nakupují od plátce a v ceně platí i DPH.
Výjimkou mohou být nákupy od osob, kteří nejsou plátci;
▶▶ osoby povinné k DPH a
▶▶ plátci DPH.
Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za
účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Zcela specifickou skupinou osob povinných k DPH jsou osoby osvobozené od uplatňování daně.
Jedná se o osoby, které mají sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejichž obrat nepřesáhl částku
1 milion korun za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců.
Plátcem se však může stát i osoba povinná k DPH, aniž by svým obratem překročila registrační
limit. Je třeba vědět, že neplátce se stane povinně plátcem, pokud
▶▶ osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží
z jiného členského státu v tuzemsku, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží
bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Plátce je povinen přiznat
a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku;
▶▶ osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9
odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí této služby. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den;
▶▶ osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby
s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí
těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby;
▶▶ osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na
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odpočet daně, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává
plátcem dnem poskytnutí těchto služeb.
Další výčet možností viz § 94 zákona o DPH.
Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani
náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby,
s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
a) zdanitelné plnění,
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného
majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba povinná
k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci.
V praxi neziskových organizací výše uvedené znamená:
▶▶ vydefinovat si ty činnosti, které spadají do obratu (jedná se o všechny doplňkové činnosti –
typicky reklamní činnosti, nájmy7 atd.);
▶▶ sledovat, zda nedošlo k překročení obratu.
Plnění v rámci systému DPH
Plnění je synonymní označení předmětu daně v rámci systému DPH. Existují základní tři typy
plnění:
▶▶ zdanitelné plnění,
▶▶ osvobozené s nárokem na odpočtem,
▶▶ osvobozené bez nároku na odpočet.
U zdanitelných plnění platí, že DPH musí být přiraženo k ceně na výstupu a veškeré DPH u nákupů (vstupů) může být odečteno.
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet jsou vypočtena v § 63 zákona. Patří sem téměř výhradně plnění uskutečňovaná do/z zahraničí (tedy do členských zemí EU nebo do třetích zemí –
těch mimo EU). Při realizaci tohoto typu plnění není plátce (producent) povinen přirazit k prodejní ceně daň na výstupu, ale je oprávněn uplatnit si zaplacenou daň na vstupu coby odpočet.
Osvobozená plnění bez nároku na odpočet jsou vypočtena v § 51 zákona. Jsou to například:

a) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
(§ 56),
b) výchova a vzdělávání (§ 57),
c) zdravotnické služby a zboží (§ 58),
d) sociální pomoc (§ 59),
e) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
f) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).

7
Nájmy pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně – § 56, odst. 4. Toto osvobození je možné
zrušit dle § 56, odst. 5.
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V § 57 se výchovou a vzděláváním pro účely zákona o DPH rozumí mj.:
▶▶ činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci
k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů
▶▶ výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými
organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže.
Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy
a vzdělávání osobou realizující výchovu a vzdělávání (viz výše).
V § 59 je definována sociální pomoc. Tou se rozumí sociální služby podle zvláštního právního
předpisu – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Takto poskytované sociální služby jsou
od daně osvobozeny.
V § 61 jsou definována další osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Jsou jimi mj.:
a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických
stran a hnutí, církví a náboženských společností, občanských sdružení včetně odborových
organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo
zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami,
b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže
orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon
sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu,
c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými
osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury
nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání
zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny,
pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, která jsou právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou předmětem daně, pokud jsou tyto služby nezbytné
pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům
na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě v seskupení, nenarušuje-li
toto osvobození hospodářskou soutěž.
Daňové doklady podle zákona o DPH
Zákon o DPH obsahuje i konkrétní ustanovení pro plátce DPH, kterými je zavazuje přijímat
a vystavovat daňové doklady s přesně danými náležitostmi. Jedná se o prvotní doklady, které jsou
pojmenovány jako běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad o zaplacení, doklad o použití apod.
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Běžný daňový doklad musí obsahovat:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně,
a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou
v haléřích.

Běžný daňový doklad bývá označován v praxi jako faktura – daňový doklad. Pokud faktura
splňuje uvedené náležitosti, stává se běžným daňovým dokladem. Tento typ dokladu je výstavce
povinen vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby (podle
toho, co nastalo dříve).
Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty je
povinen na požádání vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty, pokud k přijetí dojde před uskutečněním zdanitelného plnění.
Zjednodušený daňový doklad může plátce vystavit rovněž za služby, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronických prostředků a jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a úplata za
tyto služby je prováděna bankovním převodem. Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit
jen tehdy, je-li částka za zdanitelná plnění včetně daně nejvýše 10 000 Kč.
Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu,
b) sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
d) evidenční číslo daňového dokladu,
e) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
f) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve,
g) základní nebo sníženou sazbu daně,
h) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelného plnění celkem.
Při zjištění chyby v použité sazbě daně ve vystaveném daňovém dokladu je nutné vystavit tzv.
opravný daňový doklad podle § 50 zákona. Tento paragraf vypočítává i náležitosti opravného dokladu.
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Daňové přiznání k DPH
Každý plátce musí v rámci zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí) vypočítat daňovou povinnost a podat daňové přiznání. To se podává do 25 dne po skončení zdaňovacího období. Splatnost
odvodu daně je stejná.
Po spočtení všech daní na vstupu a určení, které z nich je možné použít jako odpočet a spočtení
veškeré daně na výstupu je možné zjistit
1. vlastní daňovou povinnost (daň na výstupu je vyšší než odpočet);
2. nadměrný odpočet (daň na výstupu je menší než odpočet).
V praxi je třeba pamatovat, že zejména u zjednodušených daňových dokladů je nutné obsaženou
daň v ceně vypočítat, neboť většinou nebývá vyčíslena zvlášť. K tomu se používá tzv. koeficient,
který se určí výpočtem
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Koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa. U sazby daně 20 % je koeficient 0,16667 a u 10 %
sazby je koeficient 0,0910. Koeficientem se násobí zaplacená cena vstupu a výsledkem je obsažená
daň.
Krácení nároku na odpočet
U neziskových organizací bude docházet k tomu, že některé ze vstupů použije plátce nejen pro
realizaci své ekonomické činnosti (konkrétně doplňkové činnosti), nýbrž pro realizaci činností,
které jsou osvobozeným plněním (většinou) bez nároku na odpočet.
V této situaci dochází k tomu, že plátce může mít tři druhy výše odpočtů
▶▶ zdanitelná plnění = 100 % odpočet (nekrácený)
▶▶ osvobozená bez nároku na odpočet = 0 % odpočet (bez nároku)
▶▶ kombinované plnění (u těch vstupů, které jsou použity jak ke zdanitelným, tak osvobozeným plněním) s kráceným nárokem na odpočet.
Pro krácení nároku na odpočet při použití u dvou uvedených druhů plnění se použije tzv. korekční koeficient (upraven § 76, odst. 2 zákona o DPH). Vypočítá se jako podíl, v jehož čitateli je
součet částek bez DPH za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně a ve
jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku.
Do koeficientu se nezahrnují plnění v cenách bez daně:
▶▶ prodej dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, který plátce používal pro
svou ekonomickou činnost,
▶▶ finanční činnosti, jsou-li pro plátce příležitostnou nebo vedlejší činností,
▶▶ příležitostní převod nebo nájem nemovitostí.
Koeficient se zaokrouhluje na dvě desetinná místa nahoru. Pokud vyjde hodnota koeficientu
0,95 a vyšší, nekrátí se odpočet vůbec. Vypořádací koeficient se určuje jen za celý kalendářní rok
a to zpětně.
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Příklad
Nezisková organizace, plátce DPH, provozuje jako svoji hlavní činnost zdravotnické služby (rehabilitaci), jako doplňkovou činnost pak provozuje fitnescentrum. Poplatky za kalendářní rok za
rehabilitace byly 500 000 Kč (daň na výstupu nebyla uplatněna), tržby z provozu fitnescentra jsou
300 000 Kč (daň na výstupu je 27 270 Kč).
Čitatel = 300 000 – 27 270 = 272 730
Jmenovatel = 272 730 + 500 000 = 772 730
Korekční koeficient = 272 730 / 772 200 = 0,3532
Příklad
Za poslední zdaňovací období přijal výše uvedený plátce – nezisková organizace tato plnění:
Plnění
Zdravotnický materiál
Vedení účetnictví
Činky do fitness

Cena vstupu bez DPH
500 000
100 000
100 000

DPH na vstupu
83 350
16 670
16 670

Odpočet
žádný
krácený
plný

Kč
0,00
5 835,00
16 670,00

Účetnictví je vedeno za celou organizaci, vztahuje se tedy jak na zdanitelné plnění, tak na plnění
osvobozené bez nároku na odpočet. Krácený odpočet = korekční koeficient 0,3532 × 16 670 =
5 835,00.

Ukázka vyplněného DP
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Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu právnických osob je jednou z problematických oblastí v hospodářském roce každé
neziskové organizace. Problematika je vzhledem ke znění částí zákona o daních z příjmů PO týkajících se organizací nezaložených za účelem podnikání velmi složitá a je obtížné poskytovat obecná
stanoviska bez konkrétních znalostí daného případu. Přesto pro většinu neziskových organizací
s běžnými činnostmi bude vyřešení povinností týkající se daně z příjmů PO jednoduchou záležitostí. Pro ty ostatní je pak nutné doporučit konzultace s odborníky. Tato kapitola je zpracována se
zaměřením na základní popis problematiky a technickou stránku vyplnění daňového přiznání.
Základním předpisem je zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Nelze však pominout ani
některá pravidla uvedená v zákoně č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.

Úvod do problematiky daně z příjmů PO
Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré právnické osoby vymezené zákony.
V zásadě se poplatníci rozdělují na několik základních skupin, mezi něž patří i ty právnické osoby,
které nebyly založeny za účelem podnikání. Jejich výčet je dán § 18, odst. 8:
▶▶ zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou
zřízena za účelem výdělečné činnosti,
▶▶ občanská sdružení včetně odborových organizací,
▶▶ politické strany a politická hnutí,
▶▶ registrované církve a náboženské společnosti,
▶▶ nadace, nadační fondy,
▶▶ obecně prospěšné společnosti,
▶▶ veřejné vysoké školy,
▶▶ veřejné výzkumné instituce,
▶▶ školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,
▶▶ obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a
▶▶ subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.

Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za
účelem podnikání.
Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.
U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikán, jsou předmětem daně vždy
příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4
písm. d).
Předmětem daně nejsou např. příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo
movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů. Dále pak příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou
posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,
b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, z prostředků poskytnutých
státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti podle zvláštDaň z příjmu právnických osob / 217

ního právního předpisu, z podpory od Vinařského fondu, z prostředků poskytnutých
z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a dále příjmy krajů a obcí
plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních odvodů, které
jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce,
c) z úroků z vkladů na běžném účtu.
Osvobozenými příjmy jsou mj.:

a) členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím,
občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími,
b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných
církví a náboženských společností,
c) příjmy Fondu dětí a mládeže,
d) příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle zvláštního
právního předpisu,
e) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která jsou součástí
nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku, úrokové příjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním
rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy plynoucí z úroků z peněžních prostředků, které
jsou součástí nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky
nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky a číslo tohoto účtu
je zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných papírů, které jsou součástí
nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných papírů podle zvláštního zákona
spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za podmínky, že údaje o této smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, která jsou
součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje
na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem,
f) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům vymezeným v §
15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Druhy činností NNO
Před vlastním vysvětlením problematiky výpočtu daně z příjmů PO je nutné vysvětlit problematiku typologie činností neziskové organizace, které jsou pro stanovení daňových povinností velmi
důležité. Každá nezisková organizace má totiž možnost vykonávat dva základní typy činností.
Hlavní činností se rozumí aktivity, pro které byla organizace založena a které má zapsány v základních dokumentech. U občanských sdružení bude hlavní činnost popsána ve Stanovách, u o.p.s.
ve Statutu atd. Náplň činnosti si stanoví organizace sama a to v souvislosti s charakterem činnosti,
resp. právními normami, které její výkon upravují (např. zákon o sociálních službách aj.).

Záleží na organizaci samé, jak podrobně si hlavní činnost ve stanovách nadefinuje. Ze zkušeností se jako lepší jeví alespoň rámcový (nikoliv taxativní – ukončený) výčet dílčích činností organizace, které spadají do hlavní činnosti. Samotné slovní vyjádření hlavní činnosti je vhodné napsat
např. s využitím formulací, které uvádí nějaký zákon, který se organizace týká.
218 / Hospodaření A–Z

Příklad:
Např. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí v platném znění uvádí, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami se sídlem v tuzemsku (…) založenými nebo
zřízenými k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu,
vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, (…).

Tento postup je praktický a může pomoci předejít případným nesrovnalostem v zařazení vydefinovaného pojetí hlavní činnosti zejména při komunikaci s finančními úřady.
Ze své podstaty bývá výkon hlavní činnosti neziskový8 (nevýdělečný) a proto bývá podporován
prostředky z veřejných rozpočtů. Odtud také název skupiny organizací, které nebyly založeny za
účelem podnikání – nevýdělečné nebo neziskové.
Hlavní činnost může být rozdělena, resp. může být definována v několika bodech. Pak je možné
vykonávat několik hlavních činností.
Podstatné je, že na celou hlavní činnost, resp. všechny hlavní činnosti se vztahuje ustanovení §
18, odst. 4, písm. a).
U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny
zvláštními předpis, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami.

Z uvedeného vyplývá, že pokud je hlavní činnost, resp. hlavní činnosti ztrátové (příjmy jsou
menší než výdaje), tak veškeré příjmy (a s nimi související výdaje) nejsou předmětem daně z příjmů PO. Tyto příjmy a výdaje se vyjímají a základ daně se počítá jen z ostatního nevyňatého.
Konkrétně je v § 18, odst. 6 uvedeno toto:
U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací
období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak
za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení,
zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

Druhou činností je doplňková činnost (někdy též vedlejší nebo hospodářská). Do ní řadíme
takové činnosti, které nepatří do činnosti hlavní (nepatří do vymezení hlavní činnosti) a dále činnosti, které zmiňuje zákon o daních z příjmů (§ 18, odst. 3), konkrétně jde o příjmy z reklamy
a příjmy z nájemného.
Stejně jako v hlavní činnosti, i u doplňkové činnosti je nutné k příjmům přiřadit výdaje, které
slouží k dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.
NNO jsou povinny vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem
daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů).
8
Ale ani trvale kladný výsledek hospodaření hlavní činnosti neznamená, že se nezisková organizace mění v ziskovou.
Jde spíš o známku dobře nastavených podmínek pro výkon této činnosti.
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Třetí oblastí je pak podnikání, které nepatří ani do hlavní, ani do doplňkové činnosti. Každá
nezisková organizace si může požádat o vydání živnostenského oprávnění k výkonu podnikatelské
činnosti a získávat tímto způsobem další příjmy. Je nezbytné poznamenat, že v tomto případě se
musí NNO vypořádat se všemi dalšími požadavky a podmínkami, které platí pro běžné ziskové
subjekty.
Ke každé oblasti příjmů je třeba přiřadit i související výdaje. Porovnáním příjmů a výdajů se dá
zjistit hospodářský výsledek dané činnosti.

Postup NNO, která nemusí podávat daňové přiznání
Ty NNO, které nemají žádné příjmy podléhající dani, případně mají pouze příjmy osvobozené
a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36), nemusí podávat daňové
přiznání (viz § 38m, odst. 8, písm. a zákona o daních z příjmů).
To může být případ většiny malých neziskových organizací – ty mají většinou hospodářský výsledek z hlavní činnosti záporný nebo nulový a nemají jiné příjmy než členské příspěvky, dotace
a dary.
Tyto NNO mohou postupovat dvěma způsoby:
a) daňové přiznání k dani z příjmů PO finančnímu úřadu nepodávají. Pozor však na možnost
finančního úřadu vyžádat si podávaní daňového přiznání dodatečně (na základě rozhodnutí). Pokud toto rozhodnutí nezisková organizace obdrží, musí daňové přiznání podat ve
lhůtě, která je v rozhodnutí stanovena;
b) zaslat finančnímu úřadu prohlášení, že organizace nemá zdanitelné příjmy vyjma osvobozených a z tohoto důvodu nepodává daňové přiznání za dané zdaňovací období.
K výše uvedenému ještě jedna poznámka: v praxi je důležité dodržovat příznivé vztahy s místně
příslušným finančním úřadem. Proto se doporučuje projednat s ním dopředu i postup, když NNO
nemá zdanitelné příjmy. Vyhnete se tak mnohým problémům a překvapením.

Výpočet daně z příjmů právnických osob
Předtím, než je možné začít vyplňovat daňové přiznání, je nutné uvědomit si, že účetnictví slouží
pouze jako informační zdroj – přináší tedy informace o výnosech a nákladech, které musí být následně mimo účetnictví transformovány do základu daně.
Již bylo uvedeno, že neziskové organizace musí podle zákona o daní z příjmů členit náklady
a výnosy do skupin podle druhu činnosti (hlavní činnosti, doplňková činnost).
Jako podklad pro zjištění základu daně a vyplnění daňového přiznání je nezbytné provést tzv.
rozbor výsledku hospodaření. V praxi jde většinou o excelovskou tabulku, která obsahuje náklady
a výnosy rozdělené podle typů činností – tj. na hlavní a doplňkovou.
Přehled je důležitý pro získání hodnot jednotlivých řádků daňového přiznání. Je jednodušší
vytvořit si stručný přehled a nemuset vybírat jednotlivé výnosy a náklady až při samotném vyplňování DP. Tímto způsobem je také možné zkontrolovat si, z čeho se skládá výsledek hospodaření.
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Přehled z hlavní činnosti by měl obsahovat:
▶▶ jednotlivé typy příjmů, resp. výnosů
οο výši členských příspěvků, dotací, příspěvků samospráv, darů
οο výši ostatních provozních výnosů (např. účastnických poplatků)
▶▶ celkovou částku nákladů a jejich skladbu, pokud je lze přiřadit k jednotlivých příjmům
▶▶ hospodářský výsledek hlavní činnosti
Přehled z doplňkové činnosti by měl obsahovat:
▶▶ jednotlivé typy příjmů, resp. výnosů
οο konkrétně výši tržby z nájmů, reklam a dalších výdělečných činností
▶▶ základní rozčlenění výdajů, resp. nákladů vztahujících se k doplňkové činnosti
▶▶ hospodářský výsledek doplňkové činnosti
Zpracované přehledy jsou účelné i pro sestavení výroční zprávy, resp. zprávy o hospodaření za
uplynulý rok.
Příklad 1 – přehled výnosů a nákladů
Z účetnictví střediska vyplývají následující informace (údaje jsou záměrně zjednodušeny). NNO
nevykonává žádnou doplňkovou činnost.
Vý, Ná / Akce
Účastnické popl.
Dotace
Dary
Celkem
Náklady
Výsledek hosp.

Tábor I. odd.
30 000
12 500
0
42 500
42 505
-5

Vý, Ná
Úroky
Dotace (provoz)
Členské příspěvky
Výnosy celkem
Náklady celkem
HV provozu

provoz

▶▶
a)
b)
c)

Tábor II. odd.
50 000
26 300
5 000
81 300
82 300
- 1000

Rádcovský kurz
10 100
4 000
0
14 100
14 100
0

Celkem
90 100
42 800
5 000
137 900
138 905
- 1 005

50
20 000
6 000
26 050
20 000
+6 050

hlavní činnost
výnosy: 137 900 + 26 050 = 163 950
náklady: 138 905 + 20 000 = 158 905
účetní výsledek hospodaření = + 5 045 (zisk z hlavní činnosti; tato činnost je předmětem
daně)

V uvedeném příkladu abstrahujeme od toho, abychom jednotlivé náklady v činnosti „provoz“
klíčili a přiřazovali je k jednotlivým druhům příjmů. Veškeré výdaje jsou výdaji hlavní činnosti.
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Při transformaci účetního hospodářského výsledku na daňový základ vyloučíme příslušné druhy výnosů a nákladů a dostaneme základ daně.
Příklad 2 – výpočet základu daně
Přehled nákladů a výnosů po rozdělení na jednotlivé činnosti u neziskové organizace ukázal
tuto situaci:
Činnost
Ekologická výchova (HČ)

HV

Výnosy
1 600 000

Náklady
1 500 000

700 000

1 000 000

– 300 000

600 000
42 500
42 505
-5

450 000
81 300
82 300
- 1000

+ 150 000
14 100
14 100
0

Výchova dětí a mládeže
(HČ)
Nájmy majetku (DČ)
Celkem
Náklady
Výsledek hosp.

+ 100 000

je předmětem daně
není předmětem
daně

je předmětem daně
137 900
138 905
- 1 005

Účetní hospodářský výsledek = – 50 000 Kč; základ daně je 250 000 Kč. Po uplatnění položky
snižující základ daně ve výši 250 000 Kč bude základ daně 0 Kč.
Příklad 3 – výpočet základu daně
NNO dosáhla v roce 2009 účetního zisku 50 000 Kč. Dále byly zjištěny tyto výsledky:
▶▶ dary 93 000 Kč
▶▶ členské poplatky 2 000 Kč
▶▶ příspěvky od města 23 000 Kč
▶▶ příspěvky od kraje 57 000 Kč
▶▶ dotace MŠMT 46 000 Kč
▶▶ účastnické poplatky na akce v rámci hlavní činnosti 100 000 Kč
▶▶ náklady na akce v rámci hlavní činnosti 238 000 Kč
▶▶ náklady na provoz NNO 76 000 Kč
▶▶ výnosy z nájmu vlastního majetku 83 000 Kč
▶▶ náklady na zajištění příjmů z nájmu vlastního majetku 40 000 Kč
Zjistěte výši daňové povinnosti za rok 2009 této NNO.
Rozbor hospodářského výsledku
VÝNOSY

Kč

NÁKLADY

Kč

HLAVNÍ ČINNOST
Dary

Členské příspěvky
Příspěvky města
Příspěvky kraje
Dotace
Výnosy z akcí (účastnické poplatky)
CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI
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93 000,00
2 000,00
23 000,00

Náklady na akce
Náklady na provoz

238 000,00
76 000,00

57 000,00
46 000,00
100 000,00
321 000,00

CELKEM

314 000,00
+ 7 000,00

VÝNOSY

Kč

NÁKLADY

Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy z pronájmu
83 000,00
CELKEM
83 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady na pronájem
CELKEM

40 0000,00
40 000,00
+ 43 000,00

Schématické vyplnění daňového přiznání
ř. 10
náklady

ř. 40
ř. 70
ř. 100

výnosy

Účetní HV
Výdaje (náklady) k výnosům ř.
100 až 110
Celkem výdaje (náklady)
Příjmy (výnosy), co nejsou předmětem daně nikdy

50 000,00
221 000,00

zjistí se z výsledovky
utracené dotace, příspěvky, úroky a dary

221 000,00
93 000,00

ř. 101

Příjmy (výnosy), co nejsou předmětem daně u neziskovek

126 000,00

ř. 110
ř. 170
ř. 200
ř. 251
ř. 270

Příjmy (výnosy) osvobozené
Celkem příjmy (výnosy)
Základ daně brutto
Odpočet pro neziskovky
Základ daně netto

2 000,00
221 000,00
50 000,00
300 000,00
0,00

dary
Pouze vybrané příjmy (výnosy) – úroky, dotace, příspěvky samospráv, protože HV hlavní
činnosti je záporný
Členské příspěvky
ř. 10 + 70 – 170
min. 300 000, resp. 30 % ř. 200, max. 1 mil.
ř. 200 – 251 (nesmí být menší než 0)

Příklad 4 – výpočet základu daně
▶▶ NNO dosáhla v roce 2009 účetní ztráty 19 417 Kč. Dále byly zjištěny tyto výsledky:
▶▶ výnosy ze členských poplatků 22 025 Kč
▶▶ dary 2 127 Kč
▶▶ nájem vlastního majetku 2 285 Kč
▶▶ náklady na hlavní činnost – provoz 274 597, akce 387 510
▶▶ dotace státu 107 000, příspěvek kraje 12 000; příspěvek města 245 000
▶▶ výnosy z účastnických poplatků na akcích (hl.č.) 252 253
▶▶ náklady na akci Obscura (nesouvisí s hlavní činností) 1 795 Kč
▶▶ výnosy z akce Obscura 1 795 Kč
Zjistěte výši daňové povinnosti za rok 2009 této NNO.
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Rozbor hospodářského výsledku
VÝNOSY

Kč

NÁKLADY

Kč

HLAVNÍ ČINNOST
Dary

2 127,00
22 025,00
245 000,00

Členské příspěvky
Příspěvky města
Příspěvky kraje
Dotace
Výnosy z akcí (účastnické
poplatky)
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady na akce
Náklady na provoz

387 510,00
274 597,00

12 000,00
107 000,00
252 253,00
640 405,00

CELKEM

662 107,00
-21 702,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy z akcí

1 795,00
2 285,00
CELKEM
4 080,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy z pronájmu

Náklady na akce
Náklady na pronájem
CELKEM

1 795,00

0,00
1 795,00
+ 2 285,00

Schématické vyplnění daňového přiznání
ř. 10
náklady

ř. 40
ř. 70
ř. 100

výnosy

Účetní HV
Výdaje (náklady) k výnosům ř.
100 až 110
Celkem výdaje (náklady)
Příjmy (výnosy), co nejsou
předmětem daně nikdy

– 19 417,00

zjistí se z výsledovky

662 107,00

utracené dotace, příspěvky, úroky a dary

662 107,00
2 127,00

ř. 101

Příjmy (výnosy), co nejsou
předmětem daně u neziskovek

616 253,00

ř. 110
ř. 170
ř. 200
ř. 251
ř. 270

Příjmy (výnosy) osvobozené
Celkem příjmy (výnosy)
Základ daně brutto
Odpočet pro neziskovky
Základ daně netto

22 025,00
640 405,00
2 285,00
300 000,00
0,00

dary
příjmy (výnosy) hlavní činnosti, protože její
HV je záporný (hodnota údaje snížená o ř. 100
a 110)
Členské příspěvky
ř. 10 + 70 – 170
min. 300 000, resp. 30 % ř. 200, max. 1 mil.
ř. 200–251 (nesmí být menší než 0)

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňová přiznání je nutné podávat na předepsaných formulářích, jejichž vzory stanoví Ministerstvo financí. Tyto vzory se mohou rok od roku měnit a proto doporučujeme, aby si každý poplatník
zajistil platný formulář. Další možností je použití účetního software, který vyplnění daňového přiznání většinou umožňuje. I zde je třeba ověřit, že daňové přiznání má (mimo barvu papíru) shodnou formu a vzhled. Třetí možností je vyplnit daňové přiznání pomocí systému EPO na webových
stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/).
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Součástí daňového přiznání je vždy tzv. poučení. Ti, kteří přiznání vyplňují, toto poučení nečtou
a mnohdy dělají úplně zbytečné chyby a přidělávají si tak mnoho práce.
Důležité je připomenout, že součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je
také účetní závěrka (konkrétně tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce).
Poznámka: Určitá nejednotnost ve výkladu a metodice zpracování daňového přiznání pro nevýdělečné organizace způsobuje, že se v praxi mohou organizace setkat s různými přístupy finančních
úřadů a daňových poradců k vyplnění daňového přiznání. Při nejasnosti se doporučuje projednat
s místně příslušným finančním úřadem vyplnění přiznání tak, aby obě strany byly spokojeny.
Rozbor formuláře daňového přiznání
Daňové přiznání je koncipováno pro všechny právnické osoby v ČR, řada údajů nemůže být
nevýdělečnými organizacemi vůbec použita. Základní úskalí formuláře je tedy v určité nepřehlednosti řádků a oddílů a každý poplatník musí tzv. „vybrat“ ty řádky a tabulky, které jsou určeny
právě pro něj.
Při vyplňování přiznání dodržujte zásady:
▶▶ to, co se nehodí, škrtněte křížem;
▶▶ co se hodí, nekroužkujte, nezatrhávejte, nechte to tak, jak to je;
▶▶ prázdná políčka či celé tabulky, nebo volné řádky, do kterých již nebudete nic psát, proškrtněte;
▶▶ částky se vyplňují v celých korunách, zaokrouhluje se matematicky.
Úvodní část a I. oddíl DP
První strana přiznání je věnována základním údajům a identifikaci poplatníka. Najdeme zde
údaje:
▶▶ DIČ, IČO
▶▶ druh daňového přiznání (řádné = do 31. 3. pokud není zpracováváno daňovým poradcem;
opravné = podávané jako druhé a další v pořadí, ale stále v termínu podání daňového přiznání; dodatečné = podávané kdykoliv jindy než je lhůta pro podání)
▶▶ kód rozlišení typu přiznání = je pro neziskové organizace vždy „3A“
▶▶ zdaňovacím obdobím je běžně kalendářní rok, tedy vepíše se první a poslední den – např.
01. 01. 2010–31. 12. 2010
Následuje I. oddíl, ve kterém se objeví přesný a celý název organizace. Následuje další podrobná
identifikace.
Do řádku o hlavní (převažující) činnosti je třeba napsat název, který nejvíce odpovídá převážné činnosti. U organizací pracující s dětmi a mládeží je vhodné zapsat univerzální text „ochrana
a výchova mládeže.“
II. oddíl DP
Druhý oddíl DP je velmi zásadní. Uvádí se zde přesný rozbor jednotlivých nákladů a výnosů,
které ovlivňují nebo neovlivňují základ daně. Úplně nejdůležitější je řádek s označením 010.

Daň z příjmu právnických osob / 225

Do řádku 010 se zapíše výsledek hospodaření9 k rozvahovému dni. Výsledek hospodaření v záporných hodnotách (ztráta) se zapisuje se znaménkem mínus.
Ukázka řádku 010 z DP

Další řádky s označením 20–62 jsou věnovány výhradně výdajům, resp. nákladům. Podstatný je
však řádek 40, do kterého se zapíší výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené
k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů), pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 010.
Do řádku 40 se zapíší veškeré náklady, které vznikly z hlavní a doplňkové činnosti.
V případě, že poplatník uplatní daňové odpisy, uvede se do řádku 50 rozdíl, o které odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku podle zákona
o daních z příjmů (tj. daňové odpisy).
Ukázka řádků 20–70

Poslední část druhého oddílu je věnována příjmům, resp. výnosům. Sem je třeba vyplnit údaje
o výnosech v potřebném členění. Jedná se o řádky 100 až 170.

9
Výsledkem hospodaření se rozumí rozdíl výnosů a nákladů tak, jak vyjde z účetnictví. Částka musí odpovídat výsledku hospodaření, který uvádíte ve výsledovce, resp. rozvaze.
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Ukázka řádků 100–170

Přílohy v rámci DP
K II. oddílu je třeba ještě zpracovat tzv. A – Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za
výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle
účtových skupin účtové třídy – náklady.
Tato část (v případě zpracování DP v software) bude vyplněna automaticky. Uvádí se součty
účtových skupin a částka musí být shodná s údajem na řádku 40.
Vyplňuje se pouze tehdy, když hlavní činnost není předmětem daně (tedy její výdaje jsou větší
než příjmy).
Ukázka tabulky pro přehled nákladů
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Další tabulkou, která musí být vyplněna, je přehled daňových a účetních odpisů, které jsou
uplatněny, resp. zúčtovány v daném zdaňovacím období.
Ukázka přehledu odpisů v DP

Vybrané ukazatele hospodaření
V tabulce K v daňovém přiznání je třeba vyplnit údaj o
▶▶ ročním čistém obratu,
▶▶ přepočteném stavu zaměstnanců.
Obrat se určí podle § 20, odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o účetnictví (ročním čistým obratem se
rozumí výše výnosů) a to za všechny činnosti dohromady (hlavní + doplňková + hospodářská).
Pro účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví je čistým obratem součet všech příjmů za zdaňovací období).
Přepočtený stavu zaměstnanců se určí za dané zdaňovací období. Povinnost uvádět tento údaj
mají pouze účetní jednotky účtující v soustavě účetnictví (podvojného).
Základ daně a jeho úprava
Řádek, na kterém se vypočte a uvede základ daně, je č. 200. Zde se podle nápovědy provede
součet řádků 010 + 070 a odečte se 170.
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Řádek 220 je shodný s řádkem 200 a řádek 250 je shodný s řádkem 220. Hodnoty se pouze
převádějí.
V případě kladné hodnoty v řádku 250 je dle zákona o daních z příjmů umožněno uplatnit
odpočet, který vyplývá z § 20, odst. 710. Částku je možné vepsat do řádku 251. Její hodnota může
být maximálně do výše hodnoty v řádku 250 a zároveň musí být zohledněna pravidla pro výpočet
tohoto odpočtu (tj. 30%, min. 300 tisíc, max. 1 milion).
Ukázka řádku 251

Výsledkem vysvětleného postupu musí být, že na řádku 270 se za ideálních případů objeví nulová hodnota. V dalších řádcích (č. 290, 310, 330, 340) se uvádí už pouze nula.
Daňová úspora
Pokud nezisková organizace uplatní částku podle § 20, odst. 7, o niž si mohou poplatníci, kteří
nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, ke snížení základu daně, musí podle tohoto
ustanovení sledovat tzv. daňovou úsporu.
Její výše se určí jako součin aktuální sazby daně z příjmů právnických osob a částky snižující
základ daně podle § 20, odst. 7. Výsledná úspora musí být evidována v účetnictví a nejdéle za 3
roky musí NNO prokázat její využití ve prospěch hlavní činnosti.
Zákon o daních z příjmů je v této oblasti velmi vágní a nehovoří o tom, jakým způsobem se
využití daňové úspory prokazuje.
Výše daňové úspory a její využití se povinně uvádí v Příloze k účetní závěrce.
Rekapitulace kroků směřující k vyplnění DP
Krok
1
2

Řádek
první strana
010

3

040

4

050

5
6

070
100

7

101

8
9
10

110
170
tabulka A

Popis
vyplnit identifikace poplatníka
účetní výsledek hospodaření (viz výkaz zisku a ztráty)
výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení
příjmů (tj. náklady hlavní činnosti)
rozdíl, o které odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy
tohoto majetku podle zákona o daních z příjmů.
součet 040 + 050
dary
patří sem veškeré příjmy, které nejsou předmětem daně (úroky, dotace, příspěvky měst, obcí
a krajů a veškeré příjmy ztrátové hlavní činnosti)
členské příspěvky
součet 110 + 170
přehled nákladů po skupinách (musí se rovnat ř. 40)

10 Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané
takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy
nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; V případě, že 30% snížení
činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Daň z příjmu právnických osob / 229

Krok
11
12
13
14
15
16
17

19
20
21

Řádek
tabulka B
200
220
250
251
270
290
310
320
330
340
oddíl V
prohlášení

22

---

18

Popis

přehled výše daňových a účetních odpisů
010 + 070 – 170
= 200
= 220
uvede se odpočet (nejvýše do částky na ř. 250)
250 – 251 (v ideálním případě 0)
vypočte se podle vzorce (pokud je na 270 nula, uvede se nula)
pokud je v řádku 290 nula, uvede se 0
pokud je v řádku 330 nula, uvede se 0
pokud je v řádku 340 nula, pak ve všech řádcích tohoto oddílu nuly
vyplní se požadované údaje a připojí se podpis
Přiložení výkazů (rozvaha, výsledovka, příloha) a odnesení na FÚ (dvojmo = 1 × pro FÚ,
1x pro NNO)

Ukázka vyplněného DP
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Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Vytištěno
aplikací

Pardubicích

EPO

01 Daňové identikační číslo

C Z

1 2 3 4 5 6 7 8

02 Identikační číslo

1 2 3 4 5 6 7 8
otisk podacího razítka nančního úřadu

03 Daňové přiznání1)
řádné

opravné
XXXXX

dodatečné
XXXXX
Počet podílových fondů,
jejichž majetek je obhospodařován

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

3 A

04 Kód rozlišení typu přiznání

0

Pořadové číslo podílového fondu

1

Počet příloh II. oddílu
Počet zvláštních příloh )

0

Počet samostatných příloh9)

0

8

Zdaňovací období podle § 17a písm.

A)

zákona

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
do 3 1 1 2 2 0 0 9

od 0 1 0 1 2 0 0 9
I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)6)
05 Název právnické osoby

J u n á k

-

s v a z

t ř e d i s k o

s k a u t ů

A B C

a

s k a u t e k

Č R ,

s

P a r d u b i c e

06 Sídlo právnické osoby
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

J a n a

P a l a c h a

/ 3 2 4

b) obec

c) PSČ

P a r d u b i c e

5 3 0 0 2
e) číslo telefonu

d) stát/kód státu

Č E S K O

C Z

f) číslo faxu

777 777 777

07 Bankovní spojení

- 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / 0 3 0 0
08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce1)

ano
XXXX

ne

ano
XXXX

ne

ano

ne

ano
XXXX

ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u nančního úřadu dne2)
10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)
11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), )
1

12 Spojení se zahraničními osobami1)
13 Hlavní (převažující) činnost

ano

ne
XXXX

2

)

Kód klasikace CZ-NACE2)

.
.

ČINNOSTI ORGANIZACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
25 5404

7

MFin 5404 - vzor č. 19

.
.

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2009)
1
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II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji3)
108)

ke dni

31.12.2009

208)

Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

308)

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

40

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

618)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidací

nanční úřad

5045

158905

628)

70

158905

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

100

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

5000

101

Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,
nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

152950

1108)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1118)

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1128)

Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1408)

Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

1608)

Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

1618)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidací

6000

1628)

170

Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2
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163950

Příloha č. 1 II. oddílu
Identikační číslo; u podílového
fondu se tento údaj nevyplňuje

Daňové identikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové
identikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek

1 2 3 4 5 6 7 8

C Z

Pořadové číslo
podílového fondu

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady
Řádek

Vyplní v celých Kč
poplatník
nanční úřad

Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

1

50 spotřebované nákupy

98611

2

51 služby

36978

3

54 ostatní náklady

23316

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

158905

Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
Řádek

Vyplní v celých Kč
poplatník
nanční úřad

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

3

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

X

5

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

6

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

7

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinném do 31. prosince 2007

9

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

11

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vyřazení z majetku poplatníka
3
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky
1

(neobsazeno)

2

(neobsazeno)

3

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

4

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

5

Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání

6

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

7

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
daňové přiznání

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

10

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona
o rezervách v daném zdaňovacím období

11

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

poplatník

nanční úřad

X

X

X

X

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky
13

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

148)

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

15

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

16

Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní nanční instituce
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění
19
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
218)
22

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách
za dané zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny
23

Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává daňové přiznání

24

Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání
4
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e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci
25

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zdaňovacím období

26

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zdaňovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití
27

Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává daňové přiznání

28

Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání

298) Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím
období

D. (neobsazeno)
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu daně podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých Kč)
Řádek

Zdaňovací období nebo období,
za které se podává
daňové přiznání,
v němž daňová ztráta vznikla
od - do

Celková výše daňové
ztráty vyměřené
nebo přiznávané
za období
uvedené ve sl. 1

odečtená
v předcházejících
zdaňovacích obdobích

odečtená
v daném
zdaňovacím období

kterou lze odečíst
v následujících
zdaňovacích obdobích

0

1

2

3

4

5

Část daňové ztráty ze sl. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Celkem

F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona5)

a) Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona5) a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
Vyplní v celých Kč
nanční úřad
poplatník

Řádek Název položky
18)

Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, ve znění
platném od 1. ledna 2008

2

Částka odečtu z nároku na ř. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období

3

(neobsazeno)

4

Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

5

Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (ř. 2 + 4)

x

x

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých Kč)
Zdaňovací období nebo období,
Celková výše výdajů
Část výdajů (nákladů) ze sl. 2
za které je podáváno daňové
(nákladů) vynaložených
odečtená
odečtená
kterou lze odečíst
v období uvedeném
Řádek přiznání, v němž byly vynaloženy
v předcházejících
v daném
v následujících
výdaje (náklady) při realizaci
ve sl. 1 při realizaci
zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích
projektů výzkumu a vývoje
projektů výzkumu
od - do
a vývoje
0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem
5
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G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona5)
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky
1
2

poplatník

nanční úřad

Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným
institucím

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na ř. 3005)
Vyplní v celých Kč
nanční úřad
poplatník

Řádek Název položky
1

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

38)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

4

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)

5 9)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5)
Řádek

Počet samostatných příloh
Vyplní v celých Kč
nanční úřad
poplatník

Název položky

1 8)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou
úplného zápočtu

2 9)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

3 9)

Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

4

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného
a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

5

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti4) (vyplní se v celých Kč)
Řádek
0

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1

1

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

2

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)

3

Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (ř. 1 tabulky F/a)

4

Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2
tabulky F/b)

5

Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

6

Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám
a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

7

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)

Částka připadající
na komplementáře

Částka připadající
na komanditisty

2

3

Částka za komanditní
společnost jako celek
(sl. 2 + 3)
4

8
9

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

K. Vybrané ukazatele hospodaření
Řádek

Měrná
jednotka

Název položky

1

Roční úhrn čistého obratu

2

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
zaokrouhlený na celé číslo

Kč
osoby
6
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Vyplní
poplatník

nanční úřad

Vyplní v celých Kč

Řádek

poplatník

200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170)3)

201

Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3),4)

2108)

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění
v zahraničí3)5)

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210)3)

230

Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

240

Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, vč. dosud neuplatněného nároku na
odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10
a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

nanční úřad

0

0

241
242

Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242)3)

251
260
270

280

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni
nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně
uvedený na ř. 250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky
na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241)5)
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 – 251 – 260)
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
ř. 270 x ř. 280

0

0
20
0

290

Daň

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do částky na ř. 290)5)

301

Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona

310

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 – 301)5)

320

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3105)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

330

Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru5)

3318)

Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dolů5)

332

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

333

Daň ze samostatného základu daně
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

3348)

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

335

Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334),
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

340

Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)

360

Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh
podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)

100

0

0

ř. 331 x ř. 332 ,
100

0
0

7
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III. ODDÍL – výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

1

poplatník

nanční úřad

Celková daňová povinnost za podílové fondy

2

Celková daňová povinnost (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)

3

Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

1

poplatník

nanční úřad

Poslední známá částka daně

2

Nově zjištěná částka daně (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu)

3

Zvýšení (+), snížení (–) částky daně (ř. 2 – ř. 1)

4

Poslední známá daňová ztráta

5

Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6

Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)

V. ODDÍL – placení daně
Vyplní v celých Kč

Název položky

Řádek

poplatník

nanční úřad

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

1
28)

Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

3)

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

8

Nedoplatek (–)
Přeplatek (+)

4

(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0
(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Karel Pešek/statutární orgán, předseda rady
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

Za nanční úřad přiznanou daňovou povinnost vyměřil1) – dodatečně vyměřil1) podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne

ke dni

.

Vysvětlivky:
1
) Nehodící se škrtněte
Podpis odpovědného pracovníka
2
) Vyplní nanční úřad
3
) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4
) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5
) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6
) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
7
) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí
daňového přiznání (§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní
závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí
elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního
kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor
typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,
umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky
vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh
součástí programového vybavení aplikace.
9
) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo nancí. Pro
účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro
daňovou správu.
8
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NNO jako zaměstnavatel
Následující kapitoly jsou zaměřeny výhradně na problematiku zaměstnávání pracovníků a všechny
povinnosti a jejich provádění, které s tím souvisí. Text byl zpracován pro průměrnou nevýdělečnou organizaci, tedy takovou, která zaměstnává pouze několik zaměstnanců.
Všechny příklady a ukázky jsou zpracovány pro situaci, kdy NNO zaměstnává pouze jednoho
pracovníka. Údaje jsou smyšlené. Vzory, které jsou prezentovány, jsou zpracovány podle aktuál-

ně platných dokumentů, které podléhají zastarání. Při řešení vlastních problémů je třeba vycházet z aktuálně platných dokumentů.

Problematika zaměstnávání je logicky rozdělena na
a) nástup pracovníka do pracovního poměru a přihlášení k pojistnému;
b) průběh pracovního poměru;
c) ukončení pracovního poměru a odhlášení z pojistného.
Upozorňujeme, že některé informace v tomto pojednání jsou zestručněné. Tím mohlo dojít
k netaxativnosti výčtů a určitým nepřesnostem.

Nástup pracovníka do pracovního poměru
a přihlášení k pojistnému
Druhy dohod o práci
Pracovníky lze zaměstnat v souladu s ustanoveními zákoníku práce na základě:
a) pracovní smlouvy;
b) dohody o pracovní činnosti;
c) dohody o provedení práce.
Dohoda o provedení práce
Na základě této dohody lze zaměstnat pracovníka pouze na vymezený druh práce a to v rozsahu nejvýše 1501 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Takto vzniklý poměr se nepovažuje za
pracovní poměr. Při sjednávání není předepsána písemná forma. Bližší informace viz § 75 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
Zaměstnání na základě dohody o provedení práce nezakládá povinnost registrovat a platit pojistné sociálního zabezpečení a pojistné veřejného zdravotního pojištění.
Odměna vyplývající z dohod o provedení práce je zdaněna aktuální sazbou daně (v roce
2010 15 %). V závislosti na podepsaném prohlášení a nebo výši odměny je daň považována za
srážkovou nebo zálohovou.

1
Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce
na základě jiné dohody o provedení práce.

Do výše 5 000 Kč hrubého příjmu je tento zdaňován srážkovou daní2, která je odváděna na účet
příslušného finančního úřadu s předčíslím „7720“. Příjem nad 5 000 Kč je zdaňován zálohovou
daní3 a odvádí se na účet pro daň ze závislé činnosti s předčíslím „713“.
Příklad – dohoda o provedení práce
Pan Novák byl zaměstnán na základě dohody o provedení práce. Za měsíc mu byla přiznána hrubá
mzda ve výši 12 000 Kč.Zaměstnanec nepodepsal prohlášení.
Hrubá mzda [12 000]
Základ daně [12 000]
Záloha na daň z příjmů [15 %]
Čistá mzda k výplatě

12 000
12 000
– 1 800
10 200

Dohoda o pracovní činnosti
Na základě této dohody lze zaměstnat pracovníka na pracovní činnosti, které nepřevýší 20 hodin týdně4. Podle zákoníku práce je vyžadována písemná forma. Bližší informace viz §76 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
Zaměstnání na základě dohody o provedení práce zakládá povinnost registrovat a platit pojistné sociálního zabezpečení a pojistné veřejného zdravotního pojištění.
Zdanění odměn vyplývajících z dohod o pracovní činnosti závisí na podepsaném, resp. nepodepsaném prohlášení k dani a dále se postupuje podle zákona o daních z příjmů. Základem daně je
hrubá mzda zvýšená o patřičnou část odvodů zaměstnavatele na sociální pojistné (tzv. superhrubá
mzda).
Příklad – dohoda o pracovní činnosti
Pan Novák byl zaměstnán na základě dohody o pracovní činnosti. Za měsíc mu byla přiznána
hrubá mzda ve výši 12 000 Kč. Zaměstnanec nepodepsal prohlášení.
Hrubá mzda [12 000]
Základ daně (superhrubá mzda)[12 000 × 1,34]; zaokrouhleno
Sociální pojistné [12 000 × 0,065]
Zdravotní pojistné [12 000 × 0,045]
Záloha na daň z příjmů [16 100 × 15%]
Čistá mzda k výplatě

12 000
16 100
–780
–540
–2415
8 265

Pracovní smlouva
Sepsáním pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr. V písemné smlouvě musí být uvedeno:
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
2
Srážkovou daní se rozumí daň, kterou jsou zdaňovány samostatné základy daně. Tato daň nemůže být zúčtována na
konci zdaňovacího období (a to jak u zaměstnanců, tak v samostatném daňovém přiznání).
3
Zálohovou daní se rozumí daň, kterou je možné na konci roku vyúčtovat v ročním zúčtování (u zaměstnance) nebo
v daňovém přiznání. Základ daně, ze kterého se tato daň spočítá, není samostatným základem daně.
4
Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za
celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
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Pracovní smlouva
Sepsáním pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr. V písemné smlouvě musí být uvedeno:
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li
fyzickou osobou,
b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
d) údaj o výpovědních dobách,
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.
Bližší informace viz § 34 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
Zdanění odměn za práci musí být v souladu s pracovní smlouvou a vnitřními mzdovými předpisy zaměstnavatele. Zdaňuje se podle pravidel daných zákonem o daních z příjmů a zakládá automatickou povinnost registrace a odvodů plateb sociálního a zdravotního pojistného. Konkrétní
ukázka zdanění a výpočtu odvodů bude uvedena dále.

Další informace nutné k vedení evidence a registracím
Při nástupu zaměstnance je nutné zjistit tyto údaje:
a) zdravotní pojišťovnu, u které je pracovník registrován (ideální je kopie průkazky pojišťovny)
b) ověřené údaje o zaměstnanci – místo narození, rodné příjmení (kopie občanského průkazu)
c) údaje o bankovním účtu, na který bude poukazována výplata (pokud není sjednáno již
v pracovní smlouvě nebo dohodě)
d) údaje o důchodu, který zaměstnanec pobírá
e) kopie zápočtového listu od posledního zaměstnavatele
f) potvrzení o evidenci v registru Úřadu práce
g) potvrzení o dosaženém vzdělání, pokud je zaměstnavatelem vyžadována minimální kvalifikace pro výkon práce
h) v případě, že pracovník bude chtít uplatňovat slevu na dani na vyživované děti (bydlící ve
společné domácnosti), musí při nástupu odevzdat kopii rodného listu a prohlášení partnera (manžela), že si slevy na děti neuplatňuje on/ona
Další informace vyplynou při realizaci zaměstnání.
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Postup registrace zaměstnance a zaměstnavatele při zaměstnání prvního pracovníka
Pojistné sociálního zabezpečení
Registrace k placení pojistného sociálního zabezpečení se provádí v místně příslušné pobočce
Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ; v Praze jde o PSSZ) do 8 dnů po přijetí pracovníka.
Při zaměstnávání prvního zaměstnance je nutné registrovat
a) zaměstnavatele i
b) zaměstnance.
Před registrací zaměstnance je nezbytné zohlednit tzv. zaměstnání malého rozsahu (§ 7 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění).
Zaměstnání malého rozsahu
Pro rozeznání zaměstnání malého rozsahu je třeba vzít do ruky pracovní smlouvu případně
dohodu o pracovní činnosti. Pokud je pracovní poměr sjednán minimálně na 15 kalendářních
dnů a sjednaná částka odměny (hrubého) nedosahuje 2 000 Kč nebo není sjednána vůbec a není ji
možné odvodit, tak se jedná o zaměstnání malého rozsahu.
Pokud je zjištěno, že zaměstnanec je podle údajů (výše uvedených) zaměstnán na tento typ zaměstnání, pak:
▶▶ nevzniká u něj sociální pojištění (pojistné se z hrubé mzdy neodvádí),
▶▶ zaměstnavatel tohoto zaměstnance nepřihlašuje na OSSZ dokud trvá zaměstnání malého
rozsahu.
Když zaměstnavatel dodatečně změní výši odměny v pracovní smlouvě nebo dohodě (nad 2 tisíce Kč) a jde-li o trvalý stav, tak tento zaměstnanec musí být přihlášen na OSSZ (podává se odhláška
z malého rozsahu a podá se přihláška k trvalému pojištění). Vzhledem ke komplikovanosti této
problematiky se doporučuje využít možnosti konzultovat danou situaci na příslušné OSSZ.
Vyplněné formuláře nutné pro registraci zaměstnance a zaměstnavatele jsou uvedeny v příloze
1 a 2 (zaměstnání malého rozsahu není v ukázkách zohledněno).
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Příloha č. 1: Přihláška zaměstnavatele (OSSZ) – první strana
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Příloha č. 2: Přihláška nově přijatého zaměstnance (OSSZ)
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Poznámky k přihlášce do rejstříku malých organizací:
▶▶ OSSZ po registraci přidělí organizaci tzv. variabilní symbol (číslo určené ke komunikaci
s OSSZ)
▶▶ den určený pro výplatu mezd je stanoven ve vnitřních předpisech organizace; podle zákoníku
práce účinného od 1. ledna 2007 je tento termín stanoven na 20. den v měsíci a do tohoto
dne je třeba provést všechny platby a odvody tak, aby právě ve dvacátý den byly připsány na
účtech příjemců. Za nedodržení termínu hrozí organizaci sankce
▶▶ do přihlášky je vhodné vyplnit i účet OSSZ, na který bude NNO posílat platby pojistného, ten
je možné získat na OSSZ
▶▶ formulář přihlášky je možné stáhnout z webové stránky www.cssz.cz
Poznámky k přihlášce k nemocenskému pojištění
▶▶ formulář je předepsaný ČSSZ (centrální Českou správou sociálního zabezpečení) a musí být
vyplněn strojem nebo vypsán tiskárnou (lze stáhnout z webu www.cssz.cz)
▶▶ formulář se používá jak pro přihlášení – změnu – odhlášení zaměstnance
▶▶ některé údaje se uvádí ve zkratkách (jejich vysvětlení je v poučení, které stáhnete na webu)
▶▶ rodné číslo se uvádí na formuláři ve skupinách čísel takto – 800 101 9999
▶▶ druh činností – nejběžnějším kódem je 1–hlavní pracovní poměr; A – dohoda o pracovní
činnosti
POJISTNÉ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Registrace k placení pojistného zdravotního pojištění se provádí v místně příslušné pobočce
té zdravotní pojišťovny, ke které je přihlášen přijímaný zaměstnanec a to do 8 dnů po jeho přijetí.
Při přijímání dalšího pracovníka s jinou zdravotní pojišťovnou se musí registrovat i zaměstnavatel
k této další pojišťovně.
Pro příklad byla vybrána VZP.
Vyplněné formuláře pro zaměstnance a zaměstnavatele jsou uvedeny v příloze. Formuláře je
možné zajistit na kterékoliv pobočce pojišťovny nebo na jejich příslušné webové adrese.
Poznámka k přihlášce zaměstnavatele (ZP)
▶▶ vyplnění je většinou možné udělat na webové adrese příslušné pojišťovny
Poznámka k přihlášce zaměstnance (ZP)
▶▶ užívá se formulář příslušné pojišťovny; jde o tzv. hromadné oznámení zaměstnavatele
▶▶ používá se jak pro přihlášení (kód „P“), tak i pro odhlášení (kód „O“)
▶▶ do políčka den změny se zaznamená datum, kdy byla podepsána pracovní smlouva nebo
dohoda o pracovní činnosti
▶▶ číslo plátce pojistného je IČO organizace
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Každý, kdo sráží z vyplácených odměn za práci daň z příjmů fyzických osob (v souladu s ustanoveními § 6 a násl. zákona o daních z příjmů) musí být registrován jako plátce. K tomuto se používá
tzv. Přihláška k registraci. Zaměstnanec se u finančního úřadu neregistruje.
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Příloha č. 3: Přihláška zaměstnavatele (ZP)
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Příloha č. 4: Přihláška nově přijatého pracovníka (využit vzor VZP)
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NNO jsou již u místně příslušného finančního úřadu registrovány jako poplatníci daní z příjmů
právnických osob. Pro doregistraci se tedy použije formulář přihlášky a doplní se vznik plátcovství
v oddíle 03 u řádku e) takto:
1. daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (ANO)
2. daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně (ANO)
Vyplněný formulář pro zaměstnavatele je uveden v příloze 5. Formulář je možné získat na každé
podatelně finančního úřadu a také na stránkách České daňové správy (www.mfcr.cz) .
Ihned po přijetí zaměstnance je třeba vyřešit tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Podle tohoto prohlášení se pozná, jaké částky slev na
dani lze zaměstnanci uplatnit ve výpočtu měsíční mzdy.
Vyplněný formulář je uveden v příloze.
Slevy na dani
V případě, že poplatník podepíše prohlášení dle § 38k zákona, je možné vypočtenou daň za rok
snížit o slevy v souladu s § 35ba takto:
▶▶ na poplatníka 24 840 Kč;
▶▶ na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč;
▶▶ na dítě5 11 604 Kč;
▶▶ na dítě – držitele průkazu ZTP 21 360 Kč;
▶▶ na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč;
▶▶ na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP 49 680 Kč;
▶▶ invalidita poplatníka I. a II. stupně 2 520 Kč;
▶▶ invalidita poplatníka III. stupně 5 040 Kč;
▶▶ držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč;
▶▶ poplatník je studentem 4 020 Kč (soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem
nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční
formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání
až do dovršení věku 28 let)
Výše měsíční slevy se zjistí vydělením 12. Měsíční výše základní slevy na poplatníka je tedy
2 070 Kč.
Zákonné úrazové pojištění
V souladu se zákonem č. 37/1993 Sb. a prováděcí vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. je třeba, aby každý
zaměstnavatel byl připojištěn proti pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
K realizaci tohoto pojištění je ze zákona určena jediná pojišťovna – Kooperativa pojišťovna a.s.
K registraci se používá formulář, který se jmenuje „Přihláška“ – je uvedena jako příloha.
Platby se provádějí čtvrtletně. Výše pojistného se určí podle přílohy č. 1 k předmětné vyhlášce.
Každá NNO si musí podle svého zaměření zjistit číslo odvětvové klasifikace činností (OKEČ); například pro NNO zabývající se prací s dětmi a mládeží je to 913310 (činnosti organizací mládeže).
Podle vyhlášky je tedy sazba pojistného stanovena na 4,2 ‰.
5

Jde o tzv. daňové zvýhodnění (daňový bonus) na děti. Podmínky jsou uvedeny v § 35c zákona o daních z příjmů.

248 / Hospodaření A–Z

Za každé uplynulé čtvrtletí se odvádí pouze platba, žádný přehled se neodesílá. V případě potřeby, většinou při likvidaci pojistné události si může pojišťovna vyžádat rozpis za jednotlivá období.
Výpočet pojistného:
a) ze součtu hrubých mezd všech zaměstnanců se spočítá podle sazby pojistného (promile)
výše odvodu
b) minimální výše pojistného za čtvrtletí je 100 Kč (pokud by byl zaměstnanec celý kvartál
nemocný nebo nepobíral mzdu, neodvádí se ani minimální pojistné)
c) každé čtvrtletí se výpočet opakuje
Postup v případě zaměstnání prvního pracovníka je odlišný – vyplývá z níže uvedeného příkladu:
Příklad:
Od 1. června b.r. zaměstnáváme pracovníka na HPP s hrubou mzdou 17 000 Kč. Kolik zaplatí
zaměstnavatel na pojistném zákonného úrazového pojištění k
a) 31. červenci b. r.?
b) 31. říjnu b. r.?
Řešení a)
▶▶ za II. Q b. r. (zpětně) spočítá 4,2 ‰ z hrubé mzdy 17 000 Kč – 71,40 Kč. Protože pojistné za
kvartál není vyšší než 100 Kč, odvede za II.Q 100 Kč
▶▶ za III. Q b. r. (dopředu) provede stejný výpočet (použije hodnoty z II. Q – odpracovaného)
a odvede také 100 Kč
▶▶ k 31. 7. b. r. odvede zaměstnavatel 200 Kč
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Příloha č. 5: Titulní strana přihlášky k plátcovství daně z příjmů fyzických osob
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Příloha č. 6: Prohlášení zaměstnance
str. 1

str. 2
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- str. 3

- str. 4
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Řešení b)
▶▶ součet hrubých mezd = 51 000 × 4,2 ‰ = 214,20 = 215 Kč. (zaokrouhluje se vždy nahoru)
▶▶ k 31. 10. b.r. odvede zaměstnavatel 215 Kč
Rekapitulace kroků registrací při zaměstnání prvního pracovníka:
1. uzavření dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy
2. registrace na Okresní správě sociálního zabezpečení (zaměstnanec i zaměstnavatel)
3. registrace na příslušné zdravotní pojišťovně (zaměstnanec i zaměstnavatel)
4. registrace k plátcovství srážkové daně a daně z příjmů fyzických osob (pouze zaměstnavatel)
5. registrace k placení zákonného úrazového pojištění u Kooperativy, pojišťovny (pouze
zaměstnavatel)

Postup výpočtu mzdy k výplatě
Zaměstnavatel v souladu s pracovní smlouvou příslušného pracovníka a vnitřními mzdovými
předpisy určí výši základní odměny za práci např. takto:
a) je stanovena pevná částka za měsíc (plný úvazek nebo částečný); k této částce je možné
mít stanoveno tzv. osobní ohodnocení, které je většinou dáno % částkou ze základní pevné
částky za měsíc;
b) je stanovena pevná částka Kč za hodinu práce; pracovník odevzdává pracovní výkaz, ve
kterém uvede počet odpracovaných hodin za měsíc. Pronásobením počtu hodin a výši hodinové mzdy se zjistí částka odměny za práci
c) jinou kombinací.
Pro výpočet mzdy je třeba znát všechny doby, kdy pracovník nepracoval – měl dovolenou, byl
nemocný, ošetřoval člena rodiny, měl neplacené či placené volno atd. Ke každé variantě je třeba mít
dokument, který neodpracovanou dobu potvrzuje (vyplněný formulář – Dovolenka, kopie Hlášení
o nemoci nebo potvrzení o ošetřování člena rodiny aj.).
Součástí odměny za práci jsou příplatky (v souladu se zákoníkem práce – např. za noční práci, za
přesčasy, za práci ve svátek, za zdraví ztížené prostředí apod.) a dále prémie (stanovené podle prémiového řádu zaměstnavatele) a všechny další odměny závislé na výkonu pracovníka v daném měsíci.
Postup výpočtu mzdy k výplatě:
Položka
Základní mzda
Osobní ohodnocení
Prémie
Celkem hrubá mzda
− sociální pojistné 6,5 %
− zdravotní pojistné 4,5 %
− daň (dle zákona o DzPř)
Sleva na dani (na poplatníka)
Čistá mzda k výplatě
6

Kč
10 000
+5 000
+2 000
17 000
−1 105 17 000 × 0,065
−765 17 000 × 0,045
−3 420 (17 000 × 1,34)6 × 0,15
+ 2 070 měsíční díl (24840 / 12)
13 780

Zaokrouhlit na celé 100 nahoru.
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Příloha č. 7: Přihláška k zákonnému úrazovému připojištění
Výpočet odvodů

Sociální zabezpečení – odvádí se za zaměstnance z jeho hrubé mzdy ve výši 6,5 %; zaměstnavatel odvádí ze součtu hrubých mezd všech zaměstnanců za měsíc 25 %
Zdravotní pojištění – odvádí se za zaměstnance 1/3 ze 13,5 (tj. 4,5 %) a zbylou část 2/3 (tj. 9 %)
odvádí zaměstnavatel opět ze součtu hrubých mezd za měsíc
Daň z příjmů fyzických osob – vypočte se z daňového základu (hrubá mzda – sociální a zdravotní pojistné; zaokrouhlí se na celá sta nahoru) násobením daňové sazby – viz § 38h odst. 2. Z výsledné daně je možné odečíst slevy na daní dle § 35 a násl. Pokud pracovník podepsal prohlášení
k dani ze závislé činnosti, může uplatňovat základní slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně.
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Tabulka odvodů z výše uvedené mzdy:
Druh odvodu
Pojistné sociálního zabezpečení
Pojistné zdravotního pojištění
Daň z příjmů fyzických osob
CELKEM

Zaměstnanec
1105
765
1 332
3 202

Zaměstnavatel
4 250
1 530
xxx
5 780

Poznámka: za čtvrtletí je třeba odvést i zákonné úrazové pojištění. Zaměstnavatel tedy zaplatí za
tento měsíc 4,2 ‰ z hrubé mzdy = 71,40 Kč. Platba však bude uskutečněna až za uplynulé čtvrtletí
a to podle skutečné hrubé mzdy v jednotlivých měsících.
Splatnosti
odvodů na SZ a ZP:
▶▶ veškeré odvody musí být přípsány na účty zdravotnické pojišťovny nebo OSSZ nejpozději
20. den měsíce (resp. první následující pracovní den, pokud 20. den měsíce vychází na den
pracovního volna). Za pozdní zaslání plateb hrozí sankce
odvodu daně z příjmů FO:
▶▶ plátce provede odvod zálohy na daň do 20. dne kalendářního měsíce po výplatním termínu
▶▶ plátce provede odvod srážkové daně ze mzdy do konce měsíce následujícího po výplatě
Hlášení odvodů pojistného a odvodu daně
Sociální zabezpečení – vyplní se formulář „Přehled o výši pojistného“ – viz příloha. Tento přehled je třeba odevzdat nejpozději do dne splatnosti pojistného.
Zdravotní pojištění – vyplní se formulář „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění
zaměstnavatele“ příslušné pojišťovny. Je uveden v příloze.
Daň z příjmů fyzických osob – měsíčně není třeba vyplňovat žádný formulář. Pouze se poukáží

sražené daně na účet FÚ.

Rekapitulace kroků při výpočtu a výplatě mezd, vč. odvodů srážek:
1. zajistit přehled odpracované doby a potvrzení o době neodpracované
2. vypočítat mzdu (uplatnit veškeré prokázané slevy na dani)
3. dopočítat odvody SZ a ZP, které odvádí zaměstnavatel
4. vyhotovit příkaz bance pro úhradu mzdy a součtů odvodů ZP a SZ a odvodu daně
5. vyhotovit písemně přehledy sraženého pojistného ZP a SZ
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Vedení administrativy měsíčních mezd
Sled dokumentů týkajících se výpočtu měsíční mzdy je následující:
1. přehled odpracované doby v měsíci
2. potvrzení o neodpracované době
3. výpočet mzdy k výplatě (zpracuje účetní SW)
4. mzdový list (vede účetní SW)
5. výplatního lístek
6. přehledy o odvodech na SP a ZP
7. interní účetní doklad – zaúčtování nároku na mzdu a závazků vyplývajících ze sraženého
sociálního a zdravotního pojistného
Mzdový list a jeho náležitosti
Náležitosti mzdového listu a dalších dokumentací týkajících se mezd jsou uvedeny v § 38j zákona o daních z příjmů. Z něj vyplývá:
§ 38j, odst. 1
Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, rekapitulaci o sražených
zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.
§ 38j, odst. 2 (výtah)
Mzdový list musí pro účely daně obsahovat
a) poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější,
b) rodné číslo,
c) bydliště,
d) jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba a daňové
zvýhodnění a dále výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně podle § 15, částek slevy na dani
podle § 35ba a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání,
e) za každý kalendářní měsíc
1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,
2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1,
3. pojistné,
4. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
5. zálohu na daň nebo daň podle zvláštní sazby daně,
6. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o případnou měsíční slevu na dani podle
§ 35ba,
7. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o případnou měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c,
8. skutečně sraženou zálohu.
Údaje v bodech 4 a 5 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně
z příjmů ze závislé činnosti,
f ) součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu e) bodech 1 až 8 a úhrn vyplacených měsíčních
daňových bonusů.

Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda,
vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani
podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.

Příloha č. 8: Přehled o vyměřovacích základech a pojistném organizace
256 / Hospodaření A–Z

Název kapitoly / 257

Příloha č. 9: Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele










   












 

 

 









 







 





 



 



 

Příloha: Ukázka mzdového listu (dílčí přehled vybraných údajů)
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Rekapitulace kroků administrativních povinností spojených s výplatou mezd:
1. Zapsat údaje o vyplacené mzdě, srážkách a uplatněných slevách do mzdového listu
2. Tisk výplatního lístku s rekapitulací údajů, které byly použity pro výpočet mzdy k výplatě
3. Tisk a odeslání přehledů ZP a SZ
4. Zaúčtování mezd a odvodů
5. Archivace všech písemností týkajících se výpočtu mzdy

Postup při skončení zdaňovacího, resp. kalendářního roku
Tato kapitola je věnována činnostem, které jsou spojeny se zaměstnáváním a vyplývají z právě uplynulého kalendářní roku (pro daně: zdaňovacího období).
Sociální zabezpečení

▶▶ skončení kalendářního roku nepřináší zaměstnavateli žádné zvláštní povinnosti
▶▶ pouze v případě změn, které se týkají mezd v následujícím roce, je nutné poslat OSSZ hlášení (týká se to například změny výplatních termínů)
▶▶ zaměstnavatel v rámci účetní uzávěrky inventarizuje pohledávky, resp. závazky za OSSZ
a případné rozdíly řeší doplatkem, resp. odsouhlasí s OSSZ nárok na vratku
▶▶ do 30. 4. b. r. je zaměstnavatel povinen vyplnit Evidenční list důchodového pojištění
(ELDP)
Evidenční list důchodového pojištění:
▶▶ tiskopis je stanovený ČSSZ; je ke stažení na www.cssz.cz a to včetně software, který jej umí
vyplnit přímo v předtisku. OSSZ neakceptují jiné tiskopisy než předepsané originály (růžové se žlutými a bílými políčky)
▶▶ tiskopis se musí vyplnit strojem nebo počítačem přesně podle vzoru)
▶▶ originál s podpisem pojištěnce (zaměstnavatele) a zaměstnance se předává na OSSZ, kopie
se předává zaměstnanci a druhá kopie je uložena u zaměstnavatele po dobu 30 let
Zdravotní pojištění

▶▶ skončení kalendářního roku nepřináší zaměstnavateli žádné zvláštní povinnosti
▶▶ postupuje se podobně jako u SZ

Daň z příjmů fyzických osob

▶▶ v případě daně z příjmů fyzických osob dochází po skončení zdaňovacího období k provedení tzv. ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků a tzv. vyúčtování daní z příjmů FO

Zúčtování záloh na daň z příjmů FO
▶▶ provádí plátce na základě písemné žádosti svého zaměstnance a to za podmínky, že zaměstnanec nemá7 povinnost podat daňové přiznání
Podmínky pro provedení ročního zúčtování:
a) zaměstnanec požádal písemně (ideální je použít III. stranu Prohlášení) a to do 15. 2. n. r.
7 Pokud si zaměstnanec chce/musí podat daňové přiznání sám, požádá zaměstnavatele o vystavení tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků. Pro potvrzení existuje formulář, ale mnohé účetní software umí
potvrzení vypočíst automaticky.
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b) předložil do uvedeného termínu potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách od předchozího zaměstnavatele ve zdaňovacím období, za které se zúčtování provádí
c) zaměstnanec musí mít podepsané Prohlášení; pokud jej nemá podepsané, provede zúčtování podle zaměstnavatel, u kterého podepsal prohlášení
Zaměstnanec je povinen dodat zaměstnavateli veškerá potvrzení o nárocích na uplatnění nezdanitelných částí základu daně dle § 15 zákona o daních z příjmů (jejich přehled je uveden v §§ 38k
a 38l.
Postup výpočtu daňové povinnosti
1. úhrn hrubých mezd za jednotlivé měsíce
2. přičte se úhrn pojistného, které musel zaplatit zaměstnavatel za tohoto zaměstnance
3. vznikne základ daně (superhrubý příjem = základ daně brutto)
4. odečtou se nezdanitelné části základu daně dle § 15 (dary, úroky z hypotečních úvěrů, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na životní připojištění)
5. = základ daně netto (zaokrouhlený na celá sta Kč dolů)
6. výpočet daně dle § 16
7. = daň za rok brutto
8. odečtou se slevy na dani
9. vypočte se příslušná výše slevy na dani z důvodu daňového zvýhodnění na dítě a odečte se
do max. výše neuhrazené daňové povinnosti (daňovým bonusem je přebytek zvýhodnění
nad uplatněnou slevou)
10. odečte se skutečně zaplacená daň a vzniklý (záporný) rozdíl je přebytkem
11. = částka, o kterou bylo sraženo více a je tedy požadována k vrácení
Poznámka: některé z nezdanitelných částí základů daně dle § 15 se může uplatnit pouze při ročním
zúčtování. Je tedy jasné, že základ daně bude při ročním zúčtování nižší a díky tomu bude nižší i vypočtená daňová povinnost, která měla být sražena a odvedena. Pokud by se v praxi stalo, že by došlo
k opačnému výsledku, je to způsobeno pravděpodobně chybným výpočtem odvodů daně nebo chybou
v zúčtování. Důležité však je, že poplatníkovi (zaměstnanci) se již další daň nemůže srazit (chybu ve
výpočtu nese zaměstnavatel).
Vzhledem ke komplikovanosti problematiky uvádíme ukázkový příklad pro znázornění postupu ročního zúčtování a to včetně daňového zvýhodnění a zúčtování vyplacených daňových bonusů
během roku. Údaje jsou smyšlené a nenavazují na výše uvedené příklady.
Příklad – výpočet ročního zúčtování
Hrubá mzda za rok
Povinné pojistné odvedené zaměstnavatelem
Základ daně (brutto)
Odpočty nezdanitelných částí základu daně dle § 15
Základ daně (netto) zaokrouhlený na celé stovky dolů
Roční daň
Snížení o slevu na dani § 35ba
Daň po slevě podle § 35ba
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264 552
89 950
354 502
21 650
332 800
49 920
24 840
25 080

Daňové výhodněji (3 děti)
– z toho sleva na dani (do výše daně) dle §35c
– daňový bonus
Daň po uplatnění slevy dle § 35c
Skutečně sražené zálohy na daň (suma měsíčních záloh)
Rozdíl na dani
Daňový bonus
Vyplacené daňové bonusy
Rozdíl na daňovém bonusu
Rozdíl na dani po slevě
Rozdíl na daňovém bonusu
Výsledek ročního zúčtování

32 040
25 080
6 960
0
4 335
4 335
6 960
7 920
− 960
4 335
− 960
+ 3 375

Zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele požádá o vrácení daně. Neuplatňuje-li si zaměstnanec daňové zvýhodnění, provede se zúčtování přeplatku (pokud je vyšší než 50 Kč) v nejbližší
mzdě (nejpozději za březen n. r.). Jak již bylo zmíněno výše, nedoplatek se nevybírá.
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Vyúčtování srážkové a zálohové daně
▶▶ provede zaměstnavatel do 20. února n. r.
▶▶ k výpočtu a hlášení existují dva formuláře (jeden pro srážkovou a jeden pro zálohovou
daň)
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Ukázka: vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti
Str. 1 a 2
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Str. 3

Příloha k vyúčtování:
Pouze str. 1
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Postup při propuštění pracovníka
Při propuštění posledního pracovníka je třeba podat odhlášky na jednotlivé organizace ZP a SZ
takto:
Sociální zabezpečení

▶▶ použije se stejný formulář jako při přihlášce (zaškrtne se pole „odhláška“). Odhláška není
připojena jako příloha.
▶▶ veškeré změny týkající se pojištění zaměstnance se musí nahlásit do 8 dnů ode dne změny
▶▶ do 8 dnů po výplatě poslední mzdy je povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci ELDP
a zápočtový list (formulář s informací o délce zaměstnání, vyloučené době a vybrané dovolené; existuje formulář, účetní software umí vyplnit samy). Formulář je uveden v příloze
▶▶ 30 dnů po výplatě poslední mzdy je zaměstnavatel povinen podat ELDP za daný rok na
OSSZ

Poznámka k vyplnění ELDP:
▶▶ do prvního řádku části 2 se zapíše datum (od–do) byl zaměstnanec v pracovním (nebo obdobném) poměru.
▶▶ do pole vyměřovací základ se zapíše součet všech hrubých mezd vyplacených za dobu zaměstnání v daném roce
▶▶ do políčka „kód“ se uvede 1 = hlavní pracovní poměr, A = dohoda o pracovní činnosti
▶▶ podrobnější návod k vyplnění ELDP viz příslušná pobočka OSSZ nebo www.cssz.cz
Zdravotní pojištění

▶▶ použije se stejný formulář jako při přihlášení (hromadné oznámení zaměstnavatele s tím,
že do pole „kód“ se vyplní O = odhlášení; ukázka není připojena)
▶▶ veškeré změny týkající se pojištění zaměstnance se musí nahlásit do 8 dnů ode dne změny

Finančnímu úřadu se propuštění zaměstnance nehlásí. Pro potřeby úrazového připojištění se
propuštění zaměstnance nehlásí.

Postup při propuštění posledního zaměstnance
Při propuštění posledního zaměstnance je třeba odhlásit i organizaci coby plátce odvodů sociálního zabezpečení.
Sociální zabezpečení

▶▶ pro oznámení se použije Odhláška z registru zaměstnavatelů – viz OSSZ
▶▶ při opětovném přihlášení (např. při přijetí dalšího zaměstnance za určitou dobu) se použije
stále stejný variabilní symbol

Zdravotní pojištění

▶▶ zaměstnavatel se neodhlašuje

Finančnímu úřadu se propuštění posledního zaměstnance neoznamuje. Zaměstnavatel se může
odhlásit od plátcovství daně z příjmů fyzických osob (v praxi se však registrace ponechává). Pro
potřeby úrazového připojištění se propuštění posledního zaměstnance neoznamuje.
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Příloha č. 10: Ukázka vyplněného ELDP


















 
































  
































































       






































































































































Zadání ukázkového příkladu pro vyplnění formulářů
Zaměstnavatel:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ABC Pardubice
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
vedoucí střediska: Dr. Karel Pešek, Mánesova 11, 530 02 Pardubice
IČO: 123 456 78
Běžný účet: 11 12 13 14 / 0300 (ČSOB a. s.)
Zaměstnanec:
Jan Novák
narozen 1. 1. 1980 v Pardubicích
Perštýnská 40, 530 02 Pardubice
pojištěn u VZP (111)
1 dítě (Tereza Nováková, RČ 0554123318), ženatý, nepobírá žádný důchod
předchozí zaměstnání: student SŠ
podepsal prohlášení, pro zaměstnavatele je jediným zaměstnancem
Pracovní smlouva podepsána ke dni 1. 1. 2010 na hlavní pracovní poměr. Základní mzda za
měsíc leden 2010 je 12 000 Kč. Za leden 2010 byl nemocen 7 pracovních dnů (5 pracovních dnů),
od 11.–17. 1. 2010 (PN č. B 123456) .
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Výpočet mzdy k výplatě:
Položka
Základní mzda
Osobní ohodnocení
Prémie
Celkem hrubá mzda
− sociální pojistné 6,5 %
− zdravotní pojistné 4,5 %
− daň (dle zákona o DzPř)
Sleva na dani (na poplatníka)
Čistá mzda k výplatě

Kč
10 000
+5 000
+2 000
17 000
−1 105
−765
−3 420
+ 2 070
13 780

Tabulka odvodů z výše uvedené mzdy:
Druh odvodu
Pojistné sociálního zabezpečení
Pojistné zdravotního pojištění
Daň z příjmů fyzických osob
CELKEM

Zaměstnanec
1105
765
1 332
3 202

Zaměstnavatel
4 250
1 530
xxx
5 780

Podklady pro vyplnění ELDP byly smyšleny.
Příloha: Výplatní list
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Příloha: Žádost o proplacení daňového bonusu
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