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1. Úvod 

Veřejný sektor je specifickou a podstatnou součástí ekonomiky každého státu. Jádrem 

veřejného sektoru je veřejná správa, která je tvořena soustavou úřadů s centrální (státní) nebo 

územní působností. Kromě těchto úřadů tvoří veřejný sektor také další organizace, které 

poskytují veřejné služby v oblastech zdravotnictví, školství nebo sociální péče. Jsou to tedy 

takové služby, které by bylo nevýhodné, nepraktické nebo přímo nemožné poskytovat na 

komerční bázi a kde by při neexistenci subjektů veřejného sektoru docházelo k tržním 

selháním. Na rozdíl od soukromého sektoru nejsou subjekty veřejného sektoru založeny 

primárně za účelem podnikání a dosažení zisku a finanční prostředky získávají především 

z veřejných rozpočtů. Podstatnou část příjmů veřejných rozpočtů tvoří daně, které jsou 

neúčelové, ve veřejném sektoru tedy neexistuje přímý vztah mezi příjemcem a 

poskytovatelem, jako je tomu v soukromém sektoru. 

 

Účetnictví veřejných financí, které mělo v historii vždy za úkol chránit státní 

pokladnu, se v průběhu století vyvíjelo naprosto odlišně od podnikového účetnictví. Základy 

podnikového účetnictví položil již na konci 15. století františkánský mnich Luca Bartolomeo 

de Pacioli a od té doby bylo stále zdokonalováno, aby podávalo co nejvěrnější obraz o 

podnicích. Přesto se na počátku tohoto tisíciletí objevila řada případů podvodného jednání, 

které bylo zakrýváno falešnými účetními záznamy. Na základě těchto kauz, z nichž 

k nejznámějším patří Enron či Parlamat, byly zavedeny ještě přísnější normy pro podnikové 

účetnictví. Nicméně systém veřejných financí, který byl obecně v té době mnohem méně 

metodicky vyspělý, a tím pádem nedostatečně průhledný, aby umožňoval snadné odhalování 

např. nepoctivého jednání v oblasti veřejných zakázek, byl po odhalení těchto afér v řadě 

zemí také podstatně přepracován. Zároveň se na konci minulého století začaly stále více 

rozšiřovat a prohlubovat snahy o globalizaci, v rámci Evropské unie tak vyvstala potřeba 

zajistit porovnatelné údaje pro možnost srovnávání jednotlivých členských států a pro 

rozhodování o budoucím vývoji. EU tedy vydala požadavky, podle kterých musely jednotlivé 

členské státy své národní právní předpisy týkající se účetnictví přizpůsobit. 

 

Cílem diplomové práce je tedy zmapovat současnou právní, účetní a daňovou úpravu 

některých vybraných účetních jednotek v České republice (územních samosprávných celků, 

dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti, organizačních složek státu, 

příspěvkových organizací a státních fondů), dále zmapovat současnou právní, účetní a 
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daňovou úpravu účetních jednotek státního neziskového sektoru na Slovensku (rozpočtové 

organizace, příspěvkové organizace, státní fondy, obce a vyšší územní celky) a především 

úpravy v těchto státech porovnat. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je věnována 

problematice státního sektoru v České republice, a to jeho vymezení v platných právních 

předpisech, především však metodám účtování, které prošly při reformě veřejných financí 

podstatnými změnami, dále účtové osnově, účetní závěrce a systému daní, kterým některé 

vybrané účetní jednotky v České republice podléhají. Třetí kapitola je zaměřena na vládní 

sektor Slovenské republiky. Popisuje právní úpravu, metody účtování jednotlivých organizací, 

zabývá se jejich účetními závěrkami a také povinností zdaňování. Předmětem čtvrté kapitoly 

je porovnání jednotlivých oblastí v rámci legislativní úpravy fungování vládních organizací, 

účetních metod a systémů zdaňování. V závěrečné kapitole jsou pak shrnuty zjištěné rozdíly 

mezi systémem veřejných financí v České republice a systémem na Slovensku.  

 V diplomové práci byla použita metoda analýzy a poté metoda srovnání zjištěných 

poznatků.  
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2. Právní úprava, účetnictví a zdaňování některých vybraných 

účetních jednotek v České republice  

Některé vybrané účetní jednotky tvoří skupinu účetních jednotek zařazených mezi tzv. 

neziskové, případně nevýdělečné organizace. Ačkoli pojem „nezisková organizace“ není 

v současnosti přímo vymezen žádným zákonem, používá se v legislativě více označení, a to 

konkrétně ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. jako „účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

není podnikání“ a dále v zákoně o daních z příjmů č. 568/1992 Sb., který nazývá tyto 

subjekty jako „poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“.  

Mezi neziskové organizace se řadí nestátní (nevládní) soukromoprávní neziskové 

organizace i státní (vládní) organizace rozpočtového typu. Obě uvedené skupiny neziskových 

organizací jsou v podstatě zakládány za účelem vykonávání veřejného zájmu, ať už se jedná o 

celospolečenský, lokální či skupinový zájem občanů nebo o zájem na fungování státní a 

územní samosprávy.  

Státní neziskové organizace, jak už sám název napovídá, jsou zakládány státem, 

případně zprostředkovaně skrze územní samosprávné celky. Na základě reformy veřejných 

financí a zřízení Centrálního systému účetních informací státu k 1. 1. 2010 byly zavedeny 

pojmy „vybrané účetní jednotky“ a „některé vybrané účetní jednotky“. Mezi vybrané 

účetní jednotky můžeme zařadit státní neziskové organizace veřejnoprávního typu 

financované především z veřejných rozpočtů a částečně z vlastní činnosti. Konkrétně se jedná 

o tyto organizace: 

- územní samosprávné celky, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- regionální rady regionů soudržnosti, 

- organizační složky státu, 

- státní fondy, 

- příspěvkové organizace, 

- zdravotní pojišťovny. 

 

Mezi některé vybrané účetní jednotky pak řadíme všechny uvedené vybrané účetní 

jednotky kromě zdravotních pojišťoven. Do 31. 12. 2012 figuroval jako samostatná NVÚJ 

také Pozemkový fond ČR, od 1. 1. 2013 byl však Pozemkový fond zrušen a nahrazen Státním 

pozemkovým úřadem, který patří mezi organizační složky státu.  
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2.1  Reforma veřejných financí 

Důvodem reformy veřejných financí byla nedostatečná vypovídací schopnost účetních 

informací, tudíž nemožnost zcela objektivně posoudit reálnou situaci v hospodaření státu. 

Zavedení nových účetních metod pro státní sféru a konsolidace účetních výkazů za celou 

Českou republiku bylo tedy logickým vyústěním tohoto problému. Neméně podstatným 

důvodem reformy byla také nutnost implementace požadavků vyplývajících z evropského 

nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) a dále 

z nařízení o aplikaci Protokolu o postupu při nadměrném rozpočtovém schodku připojeného 

ke Smlouvě o založení Evropského společenství.  

Cílem reformy veřejných financí bylo vytvoření podmínek pro efektivní zajišťování 

správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních 

jednotek; zkvalitnění a zdokonalení používaných účetních metod ve veřejném sektoru se 

snahou přiblížit se metodám ve vedení účetnictví podnikatelů; snadnější získávání informací 

např. o potenciálních pohledávkách a potenciálních závazcích pro efektivnější a flexibilnější 

řízení na státní i nižší úrovni správy či zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů za Českou 

republiku, a to jak vůči Evropské unii, tak i vůči jiným mezinárodním subjektům. 

Shromažďování administrativních a účetních údajů v centrálním systému účetních informací 

státu ve stanovené struktuře poskytuje relevantní informace nejen pro Český statistický úřad, 

ale také pro ministerstvo a slouží jako podklady pro kvalifikovanou predikci vládního deficitu 

a dluhu. Pokud je při vykazování zohledněna metodika ESA 95 v požadované kvalitě a 

detailu, znamená to vzrůst důvěryhodnosti a prestiže České republiky v zahraničí s pozitivním 

dopadem na úvěrový rating, náklady financování státního dluhu a velikost úrokových měr 

v ekonomice.  

2.1.1 Centrální systém účetních informací státu 

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) byl zaveden především kvůli 

možnosti získávat relevantní informace bez nutnosti kontaktovat jednotlivé účetní jednotky. 

Správcem centrálního systému je Ministerstvo financí ČR. § 1 odst. 3 zákona o účetnictví 

stanovuje povinnost vybraným účetním jednotkám poskytovat účetní záznamy pro potřeby 

státu. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních 

jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích 

na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška) pak upravuje 

požadavky na formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, 

jejich rozsah a četnost předávání údajů, způsob a termíny přenosu.  
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Vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy do CSÚIS 

v elektronické formě v zašifrovaném tvaru. Předávání informací do centrálního systému je 

možné dvěma cestami, a to buď přímou cestou, kdy daná účetní jednotka zasílá informace 

přímo do CSÚIS, nebo nepřímou cestou. V tomto případě mohou obce, dobrovolné svazky 

obcí a příspěvkové organizace zřízené obcí nebo DSO zaslat své účetní záznamy 

prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nebo sídlo DSO nachází. 

V příloze č. 1 této práce je uveden seznam účetních výkazů, které se do centrálního systému 

zasílají, včetně termínů zasílání. 

Kromě povinnosti předávání konsolidačních účetních záznamů do centrálního 

systému, byla novelou technické vyhlášky, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2012, zavedena 

povinnost pro VÚJ předávat do CSÚIS tzv. pomocný analytický přehled (PAP). Vybrané 

účetní jednotky poprvé předávaly PAP s údaji k 30. 6. 2012. Pomocný analytický přehled 

zahrnuje podrobnější účetní záznamy doplňující účetní výkazy zasílané do CSÚIS pro 

konsolidaci, a to např. záznamy o: 

- počátečních a koncových stavech a obratech na vybraných rozvahových účtech, 

- vybraných nákladech a výnosech za hlavní a hospodářskou činnost, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech DNM a DHM, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech zásob, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech pohledávek, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech závazků, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech ostatních aktiv, 

- typech změn na vybraných rozvahových účtech jmění ÚJ, 

- stavech či změnách na výše uvedených účtech v členění podle jednotlivých 

partnerů. 

Pomocný analytický přehled s těmito záznamy se předává čtvrtletně k 31. 3., 30. 6. a 

30. 9. a ročně ve stavu k 31. 12.  

Na základě podkladů Českého statistického úřadu, který stanovil hladinu významnosti 

účetních dat jednotlivých VÚJ, byly zproštěny povinnosti předávat PAP: 

- zdravotní pojišťovny, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- obce, jejichž počet obyvatel je menší než 3000 (stav zveřejněný ČSÚ na počátku 

období bezprostředně předcházejícího účetní období), 



10 

- příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo DSO a jejichž 

aktiva (v netto hodnotě) nepřesahují hodnotu 100 milionů Kč alespoň v jednom 

ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období. 

Od povinnosti předávat PAP byly z důvodů ulehčení administrativních a účetních 

povinnosti také přechodně osvobozeny nejmenší obce a nejmenší příspěvkové organizace. 

V minulém účetním období, tedy pro rok 2012, byly přechodně osvobozeny obce do 3000 

obyvatel včetně a státní i místně řízené příspěvkové organizace, jejichž celková aktiva 

nedosáhla v letech 2010 a 2011 výše 100 mil. Kč (v netto hodnotě). V účetním období 2013 

neměly PAP přechodně nepředávat obce do 1500 obyvatel včetně a místně řízené příspěvkové 

organizace, jejichž aktiva v netto hodnotě za období 2011 a 2012 nedosáhla výše 20 mil. Kč. 

Obce, které měly mít povinnost předávat PAP nově od roku 2013, se však bránily přílišné 

administrativní zátěži. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 461/2012, kterou se mění 

technická vyhláška o účetních záznamech a která stanoví, že obce do 3 000 obyvatel a 

příspěvkové organizace ÚSC a DSO s aktivy do 100 mil Kč předávat PAP nemusí trvale.  

 

2.2  Legislativní úprava 

2.2.1 Územní samosprávné celky 

Mezi územní samosprávné celky řadíme obce, kraje a hlavní město Prahu. Jednotlivé 

ÚSC jsou jednak upraveny zákony vztahujícími se pouze na konkrétní organizaci, jako je 

zákon o obcích či zákon o krajích. Další právní předpisy se vztahují na všechny ÚSC, 

případně i jiné veřejnoprávní organizace, jsou to především zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a také zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 

Rozpočtová pravidla 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je pro ÚSC 

stěžejním zákonem. Tento zákon se vztahuje na obce, kraje, hlavní město Prahu, a dále také 

na městské části a obvody, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované organizace a některé 

paragrafy ze společné části se vztahují i na regionální rady regionů soudržnosti.  

Na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků sestavují ÚSC 

rozpočtový výhled na 2 až 5 let, z něj se sestavuje roční rozpočet. Rozpočet musí navazovat 
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na rozpis státního rozpočtu, kterým určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých 

obcí, a rozpočtu kraje, který určuje vztahy k rozpočtům obcí v tomto kraji. Jestliže se ÚSC 

podílí na projektu spolufinancovaném Evropskou unií, musí rozpočet obsahovat i finanční 

prostředky z EU. Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Návrh rozpočtu musí 

být vhodným způsobem zveřejněn. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním. Není-li rozpočet 

schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření ÚSC tzv. rozpočtovým 

provizoriem.  

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, může být schválen také jako 

přebytkový, případně i schodkový, to ale pouze v případě, že schodek bude možné uhradit 

finančními prostředky z minulých let, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem 

z prodeje vlastních dluhopisů. Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje, ostatní peněžní 

operace a tvorba a použití peněžních fondů, avšak kromě peněžních operací s cizími nebo 

sdruženými prostředky a operací vyplývajících z podnikatelské činnosti ÚSC. Pro zařazení 

příjmů a výdajů do rozpočtu je rozhodující datum připsání nebo odepsání peněžních 

prostředků na bankovních účtech v příslušném kalendářním roce.   

Již schválený rozpočet lze v průběhu roku měnit z důvodů organizačních (změny 

v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem), metodických (změny právních předpisů 

ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů a výdajů, např. změny regulovaných cen) nebo 

věcných (změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu). Změny se 

provádějí tzv. rozpočtovými opatřeními. 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního 

samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, který obsahuje údaje 

o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a i o dalších 

finančních operacích. 

Kromě rozpočtových pravidel stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., které organizace 

mohou územní samosprávné celky zřizovat k zabezpečení veřejně prospěšných činností a 

k hospodářskému využívání svého majetku. ÚSC tedy mohou zřizovat: 

- vlastní organizační složky (např. obecní policie), 

- příspěvkové organizace (např. školy), 

- obchodní společnosti, 

- obecně prospěšné společnosti. 
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Přezkoumání hospodaření 

Územní samosprávné celky nemají ze zákona povinnost nechat si ověřit účetní 

závěrku auditorem, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je však vyžadováno přezkoumání 

hospodaření. Pokud však tyto organizace žádají o úvěr, může banka nebo jiná finanční 

instituce zprávu auditora o ověření účetní závěrky vyžadovat. Subjekt, který provádí 

přezkoumání, se u jednotlivých organizací liší, může se jednat např. o krajský úřad nebo 

Ministerstvo financí, obce včetně Prahy a DSO však mají možnost zadat přezkoumání 

auditorovi. Auditoři mají pro přezkoumání hospodaření k dispozici metodickou pomůcku, 

která však není závazná. Ta upravuje např. informační zdroje pro přezkoumání (usnesení 

zastupitelstva, rozpočet, účetní závěrka zřízených a založených organizací, evidence smluv 

apod.), plnění příjmů a výdajů rozpočtu, posouzení vedení účetnictví (formální správnost, 

způsoby oceňování, způsoby vykazování a prezentace účetních výsledků apod.), přezkoumání 

nákladů a výnosů z podnikatelské činnosti a další. Výsledkem přezkoumání hospodaření je 

„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“.  

 

Finanční kontrola 

Orgány veřejné správy, mezi něž patří také územní samosprávné celky, jsou také 

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

podrobit se finanční kontrole. Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly 

vykonávané: 

- mezi orgány veřejné správy, 

- uvnitř orgánů veřejné správy a 

- mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory. 

Z uvedeného výčtu tedy vyplývá, že finanční kontrola ve veřejné správě se netýká 

pouze subjektů, které veřejnou správou vykonávají, jak napovídá název předpisu. 

Kontrolovanými osobami tedy jsou: 

- orgány veřejné správy, 

- fyzické a právnické osoby, které jsou žadateli o veřejnou finanční podporu nebo 

jejími příjemci, 

- zahraniční fyzické a právnické osoby, pokud na území ČR podnikají a jsou 

příjemci veřejné finanční podpory.  

Veřejnou finanční podporou se rozumí: 

- dotace a příspěvky, 
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- návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté: 

o ze státního rozpočtu, 

o z rozpočtu ÚSC, 

o z rozpočtu jiných právnických osob, 

o ze státního fondu,  

o ze státních finančních aktiv, 

- státní záruky,  

- finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních a osvobození od cla, 

- prostředky z Národního fondu. 

Kontrola ve veřejné správě má dvě základní formy, a to kontrolu veřejnosprávní a 

vnitřní kontrolní systém a kontrolu podle mezinárodních smluv. Veřejnosprávní kontrolou se 

rozumí vnitřní systém finanční kontroly vykonávaný kontrolními orgány, jejichž objektem 

jsou jiné osoby. Jde o kontrolu skutečností rozhodných zejména při vynakládání veřejných 

výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob. Vnitřní kontrolní systém tvoří 

řídící kontrola a interní audit. Vlastní útvar interního auditu nemusí zřizovat pouze obce 

do 15 000 obyvatel.    

 

2.2.1.1 Obce 

Obec je základním územním samosprávným společenství občanů a tvoří samosprávný 

celek, který je vymezen hranicí obce. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

definuje obec jako: „veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Obec vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje 

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.“ Obec, která má alespoň 

3000 obyvatel je městem. Zákon také jmenuje města se zvláštním postavením, tzv. statutární 

města, kterými jsou např. Ostrava, Frýdek-Místek nebo Havířov. Ta se mohou členit 

na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.  

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, a to obecně závazné vyhlášky obce nebo 

nařízení obce.  

Obec (město) je spravována zastupitelstvem obce (města), dalšími orgány jsou 

starosta, rada obce (města) a obecní (městský úřad). Orgány statutárního města jsou 

zastupitelstvo města, primátor, rada města a magistrát.  
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Hospodaření obce 

Obec je povinna využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu se zájmy a 

úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti a pečovat o zachování a rozvoj svého 

majetku.  

Podle zákona o rozpočtových pravidlech tvoří příjmy rozpočtu obce zejména: 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

- příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

- příjmy z hospodářské činnosti příspěvkových organizací, 

- příjmy z vlastní správní činnosti, včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je 

obec pověřena zvláštním zákonem, zejména správních poplatků, pokut a odvodů 

uložených v pravomoci obce,  

- výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

- výnosy z daní nebo podílů na nich, např.: 

o podíl 19,93 % z celostátního hrubého výnosu DPH, 

o podíl 21,4 % z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a 

funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem, 

o podíl 21,4 % z celostátního hrubého výnosu DPPO, 

- dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu kraje, 

- přijaté dary a příspěvky. 

Z rozpočtu obce se hradí především výdaje na: 

- závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákonem, 

- vlastní činnost obce, zejména výdaje spojené s péčí o majetek a jeho rozvoj, 

- výkony spojené se státní správou, ke které je obec pověřena, 

- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření obce a jejích 

vlastních organizací, 

- emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich plynoucích, 

- podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a soukromého 

podnikání prospěšného pro obec, 

- dary a příspěvky na sociální nebo humanitární účely. 

Stejně jako ostatní ÚSC jsou obce povinny podrobit se finanční kontrole a 

přezkoumání hospodaření. O přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok žádá obec 

příslušný krajský úřad nebo může zadat přezkoumání auditorovi.  
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2.2.1.2 Kraje 

Kraje jsou stejně jako ostatní územní samosprávné celky upraveny zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, organizace a pravomoci krajů jsou vymezeny 

v zákoně č. 139/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Podobně jako zákon o obcích definuje 

zákon o krajích kraj jako: „územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, 

které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Kraj je 

veřejnoprávní korporací. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů. Kraj má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených 

zákonem.“ V současné době je v České republice 14 krajů, Moravskoslezský, Zlínský, 

Olomoucký, Jihomoravský, Vysočina, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, 

Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický a posledním je hlavní město Praha.  

Kraje mohou vydávat vlastní právní předpisy, a to obecně závazné vyhlášky kraje a 

nařízení kraje. 

Orgány kraje tvoří zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad.  

 

Hospodaření kraje 

Kraj je povinen využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu se zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti a pečovat o zachování a rozvoj svého 

majetku. 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech patří mezi příjmy rozpočtu kraje zejména: 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

- příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

- příjmy z hospodářské činnosti příspěvkových organizací zřízených krajem, 

- příjmy z vlastní správní činnosti, včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je 

kraj pověřen zvláštním zákonem, zejména správních poplatků, pokut a odvodů 

uložených v pravomoci kraje,  

- výnosy z daní nebo podílů na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, např.: 

o podíl 8,29 % z celostátního hrubého výnosu DPH, 

o podíl 8,29 % z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a 

funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem, 

- dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, 

- přijaté peněžité dary a příspěvky. 

Z rozpočtu kraje se hradí především výdaje: 
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- na závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených jemu zákonem, 

- na vlastní činnost orgánů kraje, zejména výdaje spojené s péčí o majetek a jeho 

rozvoj, 

- na výkony spojené se státní správou, ke které je kraj pověřen, 

- na závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření kraje a jeho 

vlastních organizací, 

- na dotace do rozpočtu obcí v kraji, dotace Regionální radě regionů soudržnosti, 

- na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich plynoucích, 

- na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

podnikání prospěšného pro kraj, 

- na úhradu závazků přijatých v rámci spolupráce s jinými ÚSC, 

- na dary a příspěvky na sociální nebo humanitární účely. 

Kraje musí požádat o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 

Ministerstvo financí ČR. Kromě přezkoumání hospodaření jsou kraje, jakožto subjekty 

vykonávající veřejnou správu, povinny podrobit se finanční kontrole.  

 

2.2.1.3 Hlavní město Praha 

Praha má postavení jednak jako hlavní město České republiky, ale také jako obec a 

jeden z krajů. Její pravomoci či organizační struktura jsou vymezeny zákonem č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon o rozpočtových pravidlech 

pak upravuje její hospodaření.  

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, má právní subjektivitu, je oprávněno 

zakládat vlastní organizace stejně jako ostatní ÚSC.  

Hlavní město se dělí na městské části. Postavení městských částí je upraveno zákonem 

a Statutem hlavního města Prahy. Podle těchto předpisů vykonávají působnost a mají svěřený 

majetek hlavního města. 

Hlavní město Praha je spravováno zastupitelstvem hl. města Prahy, radou, primátorem, 

Magistrátem hl. města a dalšími zvláštními orgány. Městské části spravuje zastupitelstvo 

městské části, rada, starosta, úřad městské části a další zvláštní orgány.  

 

Hospodaření hlavního města Prahy 

Hlavní město Praha hospodaří s vlastním majetkem, část majetku svěřuje městským 

částem, které s ním pak nakládají podle zákona a Statutu. Příjmy a výdaje rozpočtu hlavního 
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města jsou podobné jako příjmy a výdaje krajů, rozpočet městských částí je podobný jako 

rozpočet obcí. 

Hlavní město Praha i její městské části jsou povinny k finanční kontrole stejně jako 

k přezkoumání svého hospodaření. Hlavní město žádá o přezkoumání Ministerstvo financí 

nebo jej zadá auditorovi, městské části žádají o přezkoumání Magistrát hlavního města Prahy 

nebo jej také mohou zadat auditorovi.  

 

2.2.2 Dobrovolné svazky obcí 

Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat, přičemž 

jedna z možností spolupráce je vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a 

prosazování jejich společných zájmů. Obce také mohou vstupovat do svazků již vytvořených. 

Dobrovolné svazky obcí (DSO) mají vlastní právní subjektivitu, jsou upraveny ustanoveními 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a také zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Svazky obcí jsou podle ustanovení občanského zákoníku zájmovým 

sdružením právnických osob a podle tohoto zákona se musí DSO při založení zapsat 

do registru sdružení u krajského úřadu. Pro založení DSO musí být sepsána smlouva o 

vytvoření svazku obcí, její přílohou jsou stanovy, které musí obsahovat informace jako název 

a sídlo DSO, název a sídlo členů, předmět činnosti, orgány DSO, majetek, zdroje příjmů, 

práva a povinnosti členů či způsob rozdělení zisku. 

Předmětem činnosti DSO mohou být úkoly v oblasti: 

- školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, 

ochrany životního prostředí a ovzduší, cestovního ruchu, péče o zvířata, 

- zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení 

- shromažďování, odvozu a zpracování komunálních odpadů, čištění odpadních vod, 

- zabezpečování veřejné osobní dopravy, 

- správy majetku obcí, zejména místních komunikací, sportovních a kulturních 

zařízení, lesů nebo bytového fondu. 

 

Hospodaření dobrovolných svazků obcí 

DSO jsou právnickými osobami, které hospodaří s vlastním majetkem a jím také 

odpovídají za nesplnění svých povinností. Jestliže je rozhodnuto o zániku svazku a jmění 

nepřechází na právního nástupce, vyžaduje se likvidace.  
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Stejně jako územní samosprávné celky sestavují i DSO rozpočet na následující 

kalendářní rok, podle kterého se řídí. Mezi příjmy rozpočtu patří příspěvky členských obcí, 

výnosy z vlastního majetku, dotace či dary. Výdajovou stranu tvoří především výdaje spojené 

s výkonem předmětu činnosti DSO. 

Dobrovolné svazky obcí jsou povinny podrobit se finanční kontrole a také dát 

přezkoumat své hospodaření, a to příslušnému krajskému úřadu nebo auditorovi.  

 

2.2.3 Regionální rady regionů soudržnosti 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navrhlo ve spolupráci s dotčenými ústředními 

správními orgány a kraji na základě analýzy hospodářského a sociálního rozvoje státu 

vymezení regionů, jejichž rozvoj je potřeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj státu a 

vyrovnávání rozdílů v jednotlivých oblastech. RRRS se řídí zákonem č. 248/2000 Sb., o  

podpoře regionálního rozvoje, a také zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Regiony soudržnosti jsou vymezeny totožně s územními jednotkami 

NUTS 2 (územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu pro analýzu ekonomických 

ukazatelů a realizaci regionální politiky členských zemí EU) a jsou to regiony: 

Moravskoslezsko, Střední Morava, Jihovýchod, Severovýchod, Severozápad, Jihozápad a 

Střední Čechy. Vymezení těchto regionů i cíle, kterých má být dosaženo jejich podporou, 

vymezuje Státní program regionálního rozvoje.  

Podpora regionálního rozvoje se zaměřuje především na: 

- rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových 

pracovních míst, 

- rozvoj lidských zdrojů, např. zabezpečování vzdělávání a rekvalifikací,  

- rozvoj cestovního ruchu, 

- rozvoj sportovních aktivit a kultury, včetně památkové péče, pokud vytváří nová 

pracovní místa, 

- rozvoj služeb sociální péče, zajištění dostupnosti zdravotnické péče, 

- opatření k ochraně životního prostředí. 

 

Hlavním orgánem zřízeným v regionech soudržnosti je Regionální rada. Dalším 

orgánem je Výbor regionálního rozvoje, který zřizuje Rada. 
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Hospodaření regionů soudržnosti 

Na uskutečňování státního programu regionálního rozvoje jsou ve státním rozpočtu 

vyčleněny finanční prostředky, které schvaluje Poslanecká sněmovna. RRRS se řídí vlastním 

rozpočtem, jehož příjmy tvoří především: 

- dotace ze státního rozpočtu, 

- dotace z rozpočtů krajů, 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

- přijaté dary a příspěvky. 

Výdaje rozpočtu RRRS pak tvoří zejména: 

- výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a  

- výdaje na vlastní činnost.  

RRRS jsou subjekty hospodařící s veřejnými prostředky, proto jsou ze zákona povinny 

podrobit se finanční kontrole. Jsou také povinny dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý 

kalendářní rok, a to Ministerstvem financí. 

 

2.2.4 Organizační složky 

V souvislosti s reformou veřejné správy došlo k zásadním změnám týkajícím se 

přeměny stávajících rozpočtových organizací, z nichž některé byly přetransformovány 

na organizační složky státu, další na organizační složky ÚSC, příspěvkové organizace a 

vnitřní organizační složky. Organizačními složkami státu se staly také okresní úřady, které 

následně k 31. 12. 2002 ukončily svou činnost a jejich pravomoci převzaly obce a kraje. Od 1. 

1. 2013 patří mezi OSS také Státní pozemkový úřad, který nahradil Pozemkový fond ČR.  

 

2.2.4.1 Organizační složky státu 

Organizační složky upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a také 

vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 

s majetkem státu. Organizační složky lze zřídit jen se souhlasem Ministerstva financí.  

Organizačními složkami státu jsou: 

- ministerstva, 

- Ústavní soud, 

- soudy a státní zastupitelství, 
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- Nejvyšší kontrolní úřad, 

- Úřad vlády, 

- Kancelář prezidenta republiky, 

- Kancelář Veřejného ochránce práv, 

- Akademie věd ČR, 

- Grantová agentura ČR, 

- další ústřední orgány státní správy, např.: 

o Český statistický úřad, 

o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

o Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

OSS mohou zřizovat své vlastní vnitřní organizační jednotky, které mají podobné 

postavení jako organizační složky ÚSC. Se souhlasem vlády mohou OSS také zakládat 

akciové společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a zájmová sdružení 

právnických osob.  

 

Hospodaření organizačních složek státu 

Organizační složky státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jsou jim 

přiděleny podle rozdělení podle rozpočtové skladby do jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 

OSS musí dbát na to, aby dosahovaly příjmů stanovených rozpočtem, a finanční prostředky na 

výdaje mohou čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí zákonem o státním 

rozpočtu. Organizační složky hospodaří také s prostředky z mimorozpočtových zdrojů, které 

představují: 

- prostředky fondů organizační složky státu (rezervní fond a fond kulturních a 

sociálních potřeb), 

- zisk získaný hospodářskou činností na základě zvláštního zákona, 

- peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí. 

Organizační složky nejsou oprávněny přijímat a poskytovat úvěry a půjčky ani 

přijímat a vystavovat směnky. Svým vnitřním organizačním jednotkám poskytují zálohy na 

období jednoho měsíce na financování jejich provozní činnosti.  

OSS zpracovávají roční zprávu o sobě a o své činnosti za uplynulý kalendářní rok, 

kterou předkládají svému zřizovateli. OSS se také musí zúčastnit finanční kontroly. 
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Státní pozemkový úřad 

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství a 

tvoří jej ústředí a krajské pozemkové úřady. SPÚ hospodaří s nemovitostmi, které byly ve 

vlastnictví Pozemkového fondu, a je oprávněn tyto nemovitosti např. bezplatně převádět na 

obce a kraje, pronajímat nebo je prodávat ve veřejné obchodní soutěži.  

 

2.2.4.2 Organizační složky územních samosprávných celků 

Jak už bylo zmíněno v předchozí podkapitole, reforma veřejných financí 

transformovala rozpočtové organizace nejen na organizační složky státu, ale některé také 

na organizační složky územních samosprávných celků. Organizační složky ÚSC však mají 

odlišné postavení než OSS, nemají totiž vlastní právní subjektivitu. Obce a kraje mohou 

zřizovat své organizační složky i dnes, a to sepsáním zřizovací listiny.  

 

Hospodaření organizačních složek ÚSC 

Organizační složky územních samosprávných celků hospodaří jménem svého 

zřizovatele a jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele. 

 

2.2.5 Státní fondy 

Státní fondy jsou podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřizovány 

pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně 

určenými. Každý státní fond je zřízen zvláštním zákonem, viz Tab. 2.1.  

Všechny níže uvedené fondy jsou zapsány v obchodním rejstříku. Zvláštní zákony 

také stanovují pro daný státní fond orgán (ministerstvo), do jehož působnosti SF patří, a také 

zdroje financování i způsob použití těchto prostředků. 

 

Hospodaření státních fondů 

Příjmy a výdaje státních fondů se člení podle položek rozpočtové skladby. Jsou-li 

výdaje SF financovány dotacemi ze státního rozpočtu, řídí se použití těchto prostředků 

právními předpisy pro organizační složky státu a souvisí s tím také povinnost finanční 

kontroly. Kromě SF životního prostředí mají ostatní fondy povinný audit účetní závěrky. 
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Tab. 2.1 Státní fondy ČR 

Státní fond 
Právní úprava 

Číslo zákona Název zákona 

SF životního prostředí 388/1991 Sb. o Státním fondu životního 

prostředí 

SF kultury ČR 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury ČR 

SF kinematografie 496/2012 Sb.  o audiovizuálních dílech a podpoře 

kinematografie a o změně 

některých zákonů (zákon o 

audiovizi) 

Státní zemědělský 

intervenční fond 

256/2000 Sb. o Státním zemědělském 

intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů  

SF rozvoje bydlení 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a 

o změně zákona č. 171/1991 Sb., 

o působnosti orgánů ČR ve věcech 

převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního 

majetku ČR 

SF dopravní infrastruktury 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní 

infrastruktury a o změně zákona 

č. 171/1991 Sb., o působnosti 

orgánů ČR ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o 

FNM ČR 

 

2.2.6 Příspěvkové organizace 

Právní předpisy rozlišují dva typy příspěvkových organizací – PO zřízené územními 

samosprávnými celky a PO státní zřízené organizačními složkami státu.  

 

2.2.6.1 Příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků se řídí zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚSC zřizují příspěvkové organizace pro 

takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a 
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složitost vyžadují právní subjektivitu. Příspěvkovými organizacemi ÚSC jsou např. školy. 

Zřizovatel vydává o vzniku PO zřizovací listinu, která obsahuje především: název zřizovatele, 

název a sídlo PO, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, okruhy doplňkové činnosti, 

statutární orgány, vymezení majetku, který příspěvkové organizace předává zřizovatel 

do správy, vymezení majetkových práv a vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Při 

svém vzniku musí být PO zapsána do obchodního rejstříku.  

 

Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC 

Rozpočet příspěvkové organizace je napojen na rozpočet zřizovatele prostřednictvím 

příspěvku na provoz PO a odvodů zpět do rozpočtu ÚSC, pokud příspěvková organizace 

dosáhne zisku a pokud o tom rozhodne zřizovatel. Příjmy PO tedy tvoří: 

- prostředky získané vlastní činností, 

- příspěvky z rozpočtu zřizovatele, 

- dary od fyzických a právnických osob, včetně zahraničních, 

- příjmy z Národního fondu.  

Příspěvkové organizace jsou ze zákona povinny vytvářet peněžní fondy, a to: 

- rezervní fond – slouží k hmotné zainteresovanosti PO k dosažení lepšího výsledku 

hospodaření; prostředky z něj může PO využít k úhradě ztráty, k dalšímu rozvoji 

nebo na překlenutí časového rozdílu mezi výnosy a náklady, 

- investiční fond – slouží k financování investičních potřeb; jeho zdrojem jsou 

odpisy dlouhodobého majetku, investiční dotace či výnosy z prodeje hmotného 

majetku 

- fond odměn – hradí případné překročení prostředků na platy; tvoří se 

ze zlepšeného výsledku hospodaření, 

- fond kulturních a sociálních potřeb – slouží k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších potřeb zaměstnanců PO, žákům středních odborných učilišť a 

důchodcům, kteří byli před odchodem do důchodu zaměstnanci PO; je tvořen 

přídělem z ročního objemu nákladů na platy a ostatní odměny za práci. 

Příspěvkové organizace nejsou oprávněny nakupovat akcie či jiné cenné papíry, dále 

nejsou oprávněny poskytovat dary, kromě darů z FKSP a pořizovat majetek na splátky nebo 

na leasing mohou pouze se souhlasem zřizovatele. 

Kontrolu hospodaření PO provádí zřizovatel. 
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2.2.6.2 Příspěvkové organizace zřizované státem 

Státní příspěvkové organizace jsou upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, a také zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích. 

 

Hospodaření státních příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace hospodaří s rozpočtem, který musí být (po zahrnutí příspěvků 

ze státního rozpočtu a odvodů do státního rozpočtu) sestaven jako vyrovnaný. Příjmovou 

stranu tvoří podobné prostředky jako u PO ÚSC, tzn. příjmy z vlastní činnosti, z rozpočtů 

ÚSC, dary a kromě těchto také příjmy z rozpočtů státních fondů, Evropské unie a především 

ze státního rozpočtu, avšak pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. 

Za závazky PO vzniklé při provozu hlavní činnosti pak ručí stát. 

Stejně jak příspěvkové organizace ÚSC i státní PO zřizují ze zákona čtyři peněžní 

fondy: rezervní fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a fond reprodukce 

majetku, který se tvoří ze stejných zdrojů a za podobným účelem jako investiční fond PO 

ÚSC. Státní PO také mohou poskytovat dary třetím osobám pouze z FKSP a nesmí přijímat 

ani poskytovat úvěry či vystavovat směnky.  

 

2.3  Účetnictví některých vybraných účetních jednotek  

Nejvýznamnější změny, které nastaly v souvislosti s reformou veřejných financí, se 

týkají především oblasti účetnictví a metod účtování. Podstatou reformy je přechod od 

tradičního peněžního konceptu k modernějšímu – akruálnímu, které bylo doposud 

charakteristické hlavně pro účetnictví podnikatelů. Akruální účetnictví má mnohem vyšší 

vypovídací schopnost, zohledňuje více než roční časový horizont dopadu hospodářských 

operací a zachycuje úplné náklady.  

Hlavním právním předpisem pro vedení účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dalším neméně důležitým předpisem je vyhláška 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších 

předpisů. Postupy účtování upravují také české účetní standardy pro NVÚJ, konkrétně 

standardy č. 701 – 710. Seznam standardů je uveden v příloze č. 2 této práce.  

Účetnictví má za úkol podávat věrný obraz o stavu majetku a závazků a jiných aktiv a 

pasiv, a o nákladech a výnosech za účetní období. Účetním obdobím je obecně 12 po sobě 
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následujících měsíců a může to být buď kalendářní, nebo tzv. hospodářský rok. Vzhledem 

k tomu, že NVÚJ předávají své účetní záznamy pro konsolidaci účetnictví ČR, musí být 

účetní období sladěno a je jím pro tyto ÚJ kalendářní rok.  

V obecné části zákona o účetnictví nalezneme definice, co je předmětem účetnictví, 

jsou v ní stanoveny rozsahy vedení účetnictví, účetní doklady, zápisy, knihy, otevírání a 

uzavírání účetních knih, náplň účetní závěrky, rozvahový den, výroční zpráva a jakým 

způsobem ji zveřejňovat, oceňování a inventarizace majetku, atd. Ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, obsahové vymezení některých 

položek v účetní závěrce, směrná účtová osnova a účetní metody.  

Všechny NVÚJ jsou povinny účtovat v soustavě podvojného účetnictví, pouze 

organizační složky ÚSC, které nejsou účetními jednotkami, zachycují své transakce 

v peněžním deníku. Příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou jednotkou podle 

zákona o účetnictví a u kterých o tom rozhodne jejich zřizovatel, mohou účtovat v soustavě 

podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, ostatní NVÚJ musí účtovat v plném 

rozsahu.  

 

Zjednodušený rozsah podvojného účetnictví 

Účtování ve zjednodušeném rozsahu upravuje § 13a zákona o účetnictví, podle 

kterého ÚJ, které vedou UCE ve zjednodušeném rozsahu: 

- sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, 

- mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, 

- nepřeceňují majetek (s výjimkou odpisů, 

- netvoří opravné položky a rezervy.  

Tyto ÚJ účtují podvojně a jejich účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz 

o majetku a závazcích, jejich pohybech, o nákladech a výnosech. 

 

2.3.1 Podvojné účetnictví v plném rozsahu 

Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, účtují vždy v deníku, hlavní 

knize a v knihách analytických a podrozvahových účtů. V deníku se účtuje z hlediska 

časového, v hlavní knize z hlediska věcného, zde jsou také zaznamenány syntetické účty, 

které vycházejí ze směrné účtové osnovy stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. Tato účtová 

osnova není jednotná pro všechny typy NVÚJ, ale zahrnuje účtové osnovy pro jednotlivé 

NVÚJ, a proto obsahuje účty, které používají např. jen příspěvkové organizace, většina účtů 
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je však určena všem ÚJ. Uspořádání směrné účtové osnovy pro NVÚJ je uvedeno v příloze 

č. 3 této práce. Účtové třídy jsou vymezeny následujícím způsobem: 

- účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek, 

- účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky, 

- účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé úvěry a půjčky, 

- účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, 

- účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky 

a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování, 

- účtová třída 5 – Náklady, 

- účtová třída 6 – Výnosy, 

- účtová třída 7 a 8 – Vnitroorganizační účetnictví, 

- účtová třída 9 – Podrozvahové účty. 

 

2.3.1.1 Specifika účtování některých vybraných účetních jednotek 

Dlouhodobý majetek 

Za dlouhodobý majetek se považuje takový majetek, který má dobu použitelnosti delší 

než jeden rok. Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý 

hmotný majetek (DHM) má hmotnou podstatu, jeho ocenění je vyšší než 40 000 Kč a účtuje 

se o něm na účtech účtových skupin 02 – DHM odpisovaný a 03 – DHM neodpisovaný. 

Pokud má DHM hodnotu nižší než 40 000 Kč, ale vyšší než 3 000 Kč, eviduje jej ÚJ jako 

drobný DHM na účtu 028, pokud je jeho hodnota nižší než 3 000 Kč, eviduje se 

v podrozvahové evidenci jako „Jiný drobný DHM“ na účtu 902. U dlouhodobého nehmotného 

majetku jsou tyto hranice nastaveny na 60 000 Kč a 7 000 Kč, tzn. že o DNM nad 60 000 Kč 

účtují některé vybrané účetní jednotky v účtové skupině 01, o DNM v hodnotě od 7 000 do 

60 000 Kč na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a o majetku do 7 000 Kč na 

podrozvahovém účtu 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Bez ohledu na výši 

pořizovací ceny se za dlouhodobý majetek považují např. pozemky a umělecké předměty. O 

dlouhodobém finančním majetku se účtuje v účtové skupině 06. 

Technické zhodnocení daného majetku musí NVÚJ sledovat během období na 

uspořádacích účtech 044 a 045 a pokud celková hodnota za celé účetní období přesáhne 

hranici 40 000 Kč (u DHM) a 60 000 Kč (u DNM), musí být o tuto hodnotu navýšena cena 
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majetku, na rozdíl od podnikatelských subjektů, které se pro technické zhodnocení 

rozhodnout mohou, ale nemusí. 

Pokud ÚJ obdrží dotaci na pořízení dlouhodobého majetku, nesnižuje o tuto částku 

pořizovací cenu majetku.  

Pro zreálnění hodnot vykazovaného majetku bylo v rámci reformy zavedeno 

odpisování majetku. Příspěvkové organizace odepisovaly svůj majetek již před reformou pro 

ostatní NVÚJ byla zavedena tato metoda v roce 2011. Složitou problematiku dooprávkování 

již používaného majetku k 31. 12. 2011 řešil především ČÚS č. 708 – Odpisování 

dlouhodobého majetku. ÚJ může zvolit rovnoměrné, výkonové nebo komponentní 

odpisování. Odpisy se účtují do nákladů na účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku 

souvztažně s příslušným účtem oprávek v účtových skupinách 07 a 08. 

Příspěvkové organizace, které mají povinnost zřídit fond reprodukce majetku 

(investiční fond) – účet 416 – a ze kterého čerpají při pořízení majetku (416/401), mají také 

v souvislosti s odpisováním povinnost odvádět prostředky do tohoto fondu ve výši odpisů, a 

to opačným zápisem než při pořízení majetku – tedy 401/416. Tuto problematiku mimo jiné 

řeší ČÚS č. 704 - Fondy. 

Zásoby a opravné položky 

Mezi zásoby řadíme materiál, suroviny, pomocné látky a náhradní díly s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok, a také výrobky či zboží. NVÚJ účtují zásoby způsobem A 

nebo B. Buď se tedy účtuje přes jednotlivé účty zásob v účtové třídě 1 při pořízení a do 

nákladů až v okamžiku spotřeby, nebo již při pořízení přímo do nákladů na příslušné účty, 

mezi které patří např. účet 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží, a teprve na 

konci účetního období se přeúčtuje počáteční stav rozvahových účtů zásob do nákladů a 

naopak zjištěný konečný stav se z nákladů odečte zpět na účty zásob.  

Velkým rozdílem oproti dřívějšímu účtování NVÚJ a také oproti účetnictví 

podnikatelů je způsob účtování aktivace a také o změně stavu vlastní výroby. Hodnota 

aktivovaného, tedy ve vlastní režii pořízeného majetku se neúčtuje do výnosů, ale ve prospěch 

nákladových účtů 506 – Aktivace dlouhodobého majetku, 507 – Aktivace oběžného majetku a 

516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb. Změna stavu zásob vlastní výroby se také 

neproúčtuje přes výnosové účty, ale přes účet 508, a to na vrub účtu v případě úbytku zásob a 

ve prospěch v případě přírůstku zásob na skladě.  

Opravné položky se tvoří na základě inventarizace. NVÚJ mohou k pohledávkám 

tvořit i zákonné opravné položky podle zákona o rezervách a také účetní opravné položky 

(podle zákona o účetnictví), a to ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti pohledávky. 
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Účty opravných položek jsou v účtové osnově rozepsány podrobně podle jednotlivých druhů 

majetku. 

Účty rozpočtového hospodaření, KrFM a krátkodobé úvěry a půjčky 

Bankovní účty ve druhé účtové třídě ve skupinách 22, 23 a 24 jsou rozlišovány podle 

jednotlivých typů NVÚJ a také podle účelu, ke kterému slouží, např. 222 – Příjmový účet a 

223 – Zvláštní výdajový účet slouží jako účty pouze pro organizační složky státu, účet 231 

zase jen pro územní samosprávné celky. Některé účty jsou vyhrazeny pro evidenci prostředků 

ve fondech, které jsou ÚJ povinny zřídit.  

Zúčtovací vztahy 

Mezi zúčtovací vztahy patří především pohledávky a závazky k obchodním partnerům, 

zaměstnancům, z titulu daní či pojištění. U pohledávek se rozlišují pohledávky 

v soukromoprávní oblasti, účtované na účtu 311 – Odběratelé a pohledávky ve veřejnoprávní 

oblasti (vztah stát – občan), evidované a účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti. Mezi 

zúčtovací vztahy samozřejmě také patří pohledávky a závazky k zaměstnancům evidované 

v účtové skupině 33, a s nimi související zúčtovací vztahy s institucemi sociálního a 

zdravotního pojištění účtované na účtu 336, jako je především zákonné sociální pojištění 

účtované souvztažně na účtu 524.  

Do této účtové třídy patří také transfery. Podle ČÚS č. 703 je transferem: „poskytnutí 

peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, 

včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních 

samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, 

nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary“. Transfery se dělí na investiční 

(na pořízení DM), provozní a průtokové. Průtokový transfer je takový, při kterém ÚJ obdrží 

finanční prostředky např. z rozpočtu EU, které pak dále poskytne jiné organizaci či občanovi. 

Transfery se účtují jinak u poskytovatele, jinak u příjemce a jinak u zprostředkovatele. 

Poskytovatel nerozlišuje, jaký druh transferu poskytuje, účtuje je jako náklad (účty 571 – 

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery, 572 – Náklady vybraných 

místních vládních institucí na transfery) a jako závazek (účty 345 – Závazky k osobám mimo 

vybrané vládní instituce, tzn. např. nezisková organizace, 347 – Závazky k vybraným 

ústředním vládním institucím a 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím) podle 

toho, kdo je příjemcem. Příjemce účtuje investiční dotace jako pohledávku souvztažně 

s účtem 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a provozní dotaci souvztažně 

s výnosovým účtem ze skupiny 67. Zprostředkovatel účtuje o transferech pouze rozvahově 
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prostřednictvím účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a svého běžného 

bankovního účtu. 

V účtové třídě 3 se také nacházejí účty časového rozlišení, které před reformou 

veřejných financí používaly pouze příspěvkové organizace, ale od roku 2010 jsou závazné pro 

všechny NVÚJ.  

Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhou závazky a pohledávky, 

závěrečné účty a zvláštní zúčtování 

Vlastní jmění účetní jednotky účtované na účtu 401 – Jmění účetní jednotky obsahuje 

především bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého 

majetku z důvodu svěření majetku do správy. Dalšími složkami vlastního kapitálu jsou např. 

transfery na pořízení dlouhodobého majetku (účet 403), kurzové rozdíly (účet 405) nebo 

oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetních metod v důsledku změny právních 

předpisů, jako bylo např. zavedení metody odpisování (účet 406). Výsledek hospodaření 

z hlavní i z hospodářské činnosti je pak účtován v účtové skupině 43 – Výsledky hospodaření. 

ÚJ účtují ve skupině 41 o fondech, které jsou povinny ze zákona vytvářet, tzn. ne 

všechny NVÚJ tyto fondy a jejich účty vytvářejí. Fond odměn (účet 411) je tvořen z výsledku 

hospodaření. Fond kulturních a sociálních potřeb, kterému je vyhrazen účet 412, je tvořen 

příspěvky z objemu mezd účtovaných souvztažně na vrub účtu 527 – Zákonné sociální 

náklady. K tomuto fondu se váže účet 243 – Běžný účet FKSP, jehož stav musí souhlasit se 

stavem na účtu 412. Pro tvorbu rezervního fondu používají organizační složky státu účet 414 

– Rezervní fond z ostatních titulů, příspěvkové organizace pak používají jak účet 414, tak účet 

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Pro evidenci peněžních 

prostředků v rezervním fondu používají OSS účet 225 – Běžné účty fondů OSS, příspěvkové 

organizace používají účet 241 – Běžný účet. Účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční 

fond se týká příspěvkových organizací, které jej tvoří především z odpisů a výnosů z prodeje 

dlouhodobého majetku a používají k profinancování investičních výdajů. Peněžní prostředky 

fondu jsou účtovány na účtu 241 – Běžný účet podle příslušné analytické evidence.  

Reforma veřejných financí také zavedla tvorbu účetních rezerv, o kterých se účtuje na 

účtu 441. Závěrkové účty v účtové skupině 49 slouží k uzavírání účtů na konci účetního 

období a pro otevírání účtů v novém účetním období. Účet 499 – Zúčtování na základě 

zvláštních předpisů slouží k uzavření příjmového (222) a výdajového (223) účtu OSS na 

konci účetního období.  
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Náklady, výnosy 

Vymezení nákladových a výnosových účtů je podobné jako v účetnictví podnikatelů, 

např. v účtové skupině 63 se ale účtuje o výnosech z výkonu veřejné správy, jako jsou např. 

na účtu 631 – Výnosy z daně z příjmů fyzických osob nebo 634 – Výnosy z daně z přidané 

hodnoty. V souvislosti s výkonem veřejné správy a povinností převést podíl na jiné orgány 

vznikají některým ÚJ, které tyto daně a poplatky přijímají od poplatníků, také náklady ze 

sdílených daní a poplatků účtovaných v účtové skupině 58. 

Vnitroorganizační účetnictví 

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka. 

Podrozvahové účty 

Na účtech v podrozvaze se evidují skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, ale 

nesplňují všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, především jiný 

drobný dlouhodobý majetek účtovaný na účtech 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek a 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, nebo vyřazené pohledávky a 

závazky na účtech 911 – Vyřazené pohledávky a 912 – Vyřazené závazky. V dalších účtových 

skupinách účtové třídy 9 jsou podrobně rozepsány účty krátkodobých i dlouhodobých 

pohledávek i závazků, které jsou podmíněny určitou skutečností, o které ÚJ v době účtování 

neví, zda nastane, či nikoliv. 

I podrozvahové účty jsou tedy pro ÚJ závazné a takovéto přesné vymezení napomáhá 

snadnějšímu procesu konsolidace údajů.  

2.3.1.2 Účetní závěrka 

Ze zákona o účetnictví vyplývá povinnost uzavření účetních knih, a to k poslednímu 

dni účetního období. K tomuto dni se sestavuje řádná účetní závěrka, kterou povinně tvoří pět 

částí – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled změnách 

vlastního kapitálu. Řádnou ÚZ mají ÚJ povinnost sestavit do 25. 2. následujícího roku, ÚJ, 

které nepředávají pomocný analytický přehled (DSO, malé obce a malé PO) sestavují ÚZ 

do 20. 2. následujícího roku. Většina NVÚJ má také povinnost sestavovat během účetního 

období mezitímní účetní závěrku, a to třikrát ročně ve stavu k 31. 3., 30. 6. a 30. 9., do 30. dne 

následujícího měsíce, resp. do 25. dne následujícího měsíce (ÚJ, které nepodávají PAP). 

Příspěvkové organizace, které vedou UCE ve zjednodušeném rozsahu, nesestavují výkaz 

o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu. Údaje ve výkazech se uvádějí 

v českých korunách s přesností na dvě desetinná místa. 
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Řádná účetní závěrka NVÚJ nepodléhá povinnému auditu, kromě některých státních 

fondů, ale od roku 2013 musí být schválena. Schvalování provádí zřizovatel účetní jednotky, 

nebo vlastní orgán, např. výbor RRRS nebo rada obce. 

Rozvaha 

V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. stanovuje uspořádání a označování položek rozvahy 

včetně výpočtu součtových položek a její závazné vzory pro jednotlivé NVÚJ. Položky 

na straně aktiv se uvádějí v brutto hodnotě, tzn. aktiva bez úprav, v další sloupečku „korekce“ 

se uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, a to vždy s kladným znaménkem, 

v dalším sloupečku se uvádí netto hodnota, tzn. brutto hodnota snížená o korekce. 

V posledním sloupci se uvádí netto hodnota k rozvahovému dni bezprostředně 

předcházejícímu účetní období. Na straně pasiv se uvádí pouze hodnota k okamžiku sestavení 

ÚZ a pro porovnání informace o stavu položek na konci minulého období. 

Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a z nich 

plynoucích výsledků hospodaření. Uspořádání a označení položek je uvedeno v příloze č. 2 

k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů se vykazují 

za běžné období v rozlišení na hlavní a na hospodářskou činnost a za minulé období také 

za hlavní a za hospodářskou činnost. Záporná hodnota výsledku hospodaření znamená ztrátu.  

Příloha 

Příloha vysvětluje a doplňuje informace uvedené v ostatních částech účetní závěrky. 

Závazný vzor stanoví vyhláška. Příloha obsahuje informace například o majetku, metodách 

odpisování, transferech, vytvořených rezervách, čerpání fondů apod. 

Přehled o peněžních tocích 

Přehled rozepisuje vybrané položky aktiv a pasiv a informuje o přírůstcích a úbytcích 

peněžních prostředků za běžné účetní období. Závazný vzor je stanoven vyhláškou. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled je rozpisem rozvahové položky „Vlastní kapitál“ a podává informace 

o uspořádání a změnách za běžné účetní období. Závazný vzor také stanoví vyhláška. 
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2.4  Zdaňování některých vybraných účetních jednotek  

2.4.1 Daň z příjmů právnických osob 

Povinnost k dani z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníky této daně jsou všechny NVÚJ kromě 

organizačních složek ÚSC. Příjmy NVÚJ se dělí na příjmy, které jsou předmětem daně, které 

nejsou předmětem daně a které jsou od daně osvobozeny. ÚJ jsou povinny ve svém účetnictví 

tyto příjmy zachycovat odděleně. NVÚJ jsou poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni 

za účelem podnikání, proto zdaňované příjmy tvoří menší část. Dalším důvodem je, že NVÚJ 

hospodaří se státním majetkem nebo jsou jim poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu a 

bylo nelogické, aby stát zdaňoval „sám sebe“. Předmětem daně tedy jsou příjmy z reklam, 

z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou úplatných převodů nebo užívání 

státního majetku mezi OSS a státními organizacemi a z pronájmů a prodeje státního majetku, 

které jsou příjmem státního rozpočtu. Předmětem daně nejsou příjmy:  

- z činností vyplývajících z poslání ÚJ, pokud jsou náklady vyšší než výnosy 

z těchto činností (tzn. bylo dosaženo ztráty), 

- z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, 

obce, státního fondu, regionální rady regionu soudržnosti či Evropské unie, 

- plynoucí krajům a obcím z výnosů daní a poplatků,  

- z úroků na běžném účtu. 

Příjmy od daně osvobozené jsou např.:  

- příjmy státních fondů, 

- příjmy regionálních rad regionů soudržnosti, 

- příjmy plynoucí v souvislosti s privatizací majetku,  

- příjmy z cenově regulovaného nájemného z bytů a garáží. 

Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %. 

Snížení základu daně 

Podle § 20 odst. 7 zákona o DzP si mohou NVÚJ snížit základ daně o 30 %, 

maximálně o 1 milión Kč. Je-li 30 % méně než 300 000 Kč, může si ÚJ odečíst částku ve výši 

300 000 Kč, ale maximálně do výše základu daně. Takto získané prostředky ale musí použít 

ke krytí nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to 

nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.  

Účetní jednotky si také mohou snížit základ daně o ztrátu dosaženou v některém 

z předcházejících období, nejvýše však pěti, a to jen do výše základu daně. 
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Daňové přiznání se podává i v případě, že je základ daně za příslušné období nulový 

nebo vznikla daňová ztráta, a to do 1. 4. následujícího roku. Daň je v tomto termínu zároveň 

splatná. 

 

2.4.2 Daň z nemovitostí 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, stanovuje, že předmětem daně 

z nemovitostí jsou všechny pozemky a stavby na území České republiky. Zároveň však v §§ 4 

a 9 osvobozuje od daně pozemky a stavby ve vlastnictví státu, ÚSC a dalších NVÚJ. 

Osvobození se nemůže uplatnit jen v případě, že je takováto nemovitost pronajímána nebo 

využívána k podnikatelské činnosti.  

Sazby jednotlivých druhů daní z pozemků a daní ze staveb jsou stanoveny zákonem, 

konečnou výši daně však může ovlivnit příslušná obec, na jejímž katastru se nemovitosti 

nacházejí a do jejíhož rozpočtu daň plyne, a to stanovením tzv. místního koeficientu, kterým 

se daň vypočítaná podle zákona násobí. 

Daňové přiznání se podává do 31. ledna příslušného zdaňovacího období, a to jen 

v případě, že od předchozího období proběhla změna vlastnictví. Daň je splatná ve dvou 

stejných splátkách do 31. 8. a 30. 11. pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a do 31. 

5. a 30. 11. pro ostatní poplatníky. Pokud však hodnota daně nepřekročila 5 000 Kč, je splatná 

k 31. 5. 

 

2.4.3 Daň silniční 

Předmětem daně silniční jsou podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, silniční 

motorová vozidla je jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR a používaná 

k podnikání a dále vozidla určená k přepravě nákladů s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 

tuny. Od daně osvobozena jsou vozidla ozbrojených sil, vozidla civilní obrany, 

bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a další. NVÚJ jsou 

tedy poplatníky silniční daně pouze v případě, že provozují podnikatelskou činnosti a při 

výkonu této činnosti používají motorová vozidla.  

Sazba daně u osobních automobilů se stanoví podle zdvihového objemu motoru, u 

nákladních automobilů podle hmotnosti a počtu náprav. Poplatník odvádí čtvrtletně zálohy 

podle toho, zda automobil v příslušných měsících používal.  

Daňové přiznání do 31. 1. následujícího roku, ve stejném termínu je daň i splatná. 
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2.4.4 Daň z přidané hodnoty 

DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který stanoví předmět 

daně jako úplatné dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služeb. Zákon však 

stanovuje, že se NVÚJ při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby 

povinné k dani, a to i v případě, že výkon těchto činností provádějí úplatně. Jestliže by však 

došlo uskutečňováním těchto výkonů k narušení hospodářské soutěže, považuje se tato ÚJ za 

osobu povinnou k dani pro tyto výkony. Pokud NVÚJ mimo svou hlavní činnost vykonávají i 

činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona o DPH, např. dodání vody, tepla či plynu, reklamní 

služby, pozemní nákladní a osobní doprava, pořádání veletrhů a výstav nebo provozování 

závodní jídelny, pak je pro tyto činnosti povinna registrovat se k DPH.  

Základní sazba daně je 21 %, snížená pak 15 %. Sníženou sazbou jsou zdaněny 

především potraviny, knihy a zdravotnické potřeby. 

Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, kterým může 

být měsíc nebo čtvrtletí, ke stejnému dni je daň také splatná.  

 

2.4.5 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 

Tzv. trojdaň upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí. Bezúplatné nabytí majetku Českou republikou nebo některou NVÚJ je 

od daně dědické i od daně darovací osvobozeno, přičemž za předmět daně darovací se např. 

dotace vůbec nepovažují.   

Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny převody a přechody nemovitostí ve 

vlastnictví ČR ve správě Státního pozemkového úřadu, převody nemovitostí Státního 

pozemkového úřadu v rámci privatizace, převody nemovitostí z vlastnictví obcí do vlastnictví 

DSO a další.  

Daňové přiznání se podává do 30 dnů v případě daně dědické a darovací a do konce 

třetího měsíce v případě daně z převodu nemovitostí ode dne, kdy nastala skutečnost 

zakládající povinnost daňové přiznání podat. Daňové přiznání se nepodává, pokud je nabytí 

nebo převod majetku od daně osvobozen. 
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3. Právní úprava, účetnictví a zdaňování organizací ve vládním 

sektoru na Slovensku 

Podobně jako v České republice i ve Slovenské republice působí tři sektory. Prvním 

sektorem je sektor vládní, do druhého sektoru se řadí podnikatelské subjekty a třetí sektor 

tvoří mimovládní neziskové organizace.  

Vládní sektor prošel za poslední dvě desetiletí podstatným vývojem. Několikrát byly 

přerozděleny kompetence mezi státní správou a územní samosprávou, od roku 1996 byly 

zřízeny kraje, podobně jako v ČR se později přestalo používat rozdělení republiky na okresy a 

byly zrušeny okresní úřady. V souvislosti s vydáním nařízení o Evropském systému národních 

a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) probíhala do roku 2010 také na Slovensku 

reforma veřejných financí a k zásadnímu přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné.  

Sektor veřejné správy je tvořen právnickými osobami zapsanými v registru organizací 

vedeným Statistickým úřadem SR a zařazené do jedné ze tří kategorií, kterými jsou: územní 

samospráva, ústřední správa a fondy sociálního a fondy zdravotního pojištění. Mezi 

organizace územní samosprávy patří obce, vyšší územní celky a jimi zřizované rozpočtové a 

příspěvkové organizace. V ústřední správě se vykazují státní rozpočtové organizace, státní 

příspěvkové organizace, státní účelové fondy, Fond národního majetku SR a Slovenský 

pozemkový fond. Mezi subjekty ústřední správy se řadí i veřejné vysoké školy. Ve fondech 

sociálního a zdravotního pojištění se vykazuje Sociální pojišťovna a zdravotní pojišťovny. 

Ve své práci se budu zabývat především těmi subjekty, jejichž úlohy jsou srovnatelné 

s úlohami některých vybraných účetních jednotek v České republice.  

 

3.1  Legislativní úprava 

3.1.1 Informační systém jednotného účetnictví státu 

V souvislosti s implementací požadavků Evropské unie byl zřízen registr, který je 

centrálním konsolidačním systémem veřejné správy. Správcem registru je Ministerstvo 

financí. Registr shromažďuje a zpracovává informace z konsolidovaných účetních závěrek, 

které zpracovávají správci rozpočtových kapitol státního rozpočtu, obce a vyšší územní celky 

za vlastní zřízené rozpočtové organizace, příspěvkové organizace anebo dceřiné společnosti 

na základě jejich individuálních účetních závěrek. Tyto konsolidační údaje se pak ukládají 
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v elektronické formě prostřednictvím portálu IS JUS. Takto poskytnuté údaje se pak 

zkonsolidují za celou Slovenskou republiku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady.  

Do konsolidačního balíku, který se ukládá v IS JUS, je zahrnuta účetní závěrka 

obsahující všechny části, tzn. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a poznámky, a dále struktura 

konsolidačního celku, hlavní kniha, přehled o pohybu vlastního jmění, přehled o rezervách, 

přehledy o pohybech dlouhodobého hmotného i dlouhodobého nehmotného majetku, rozpis 

podílů vykazovaných jako dlouhodobý finanční majetek, přehled o zásobách. 

 

3.1.2 Územní samospráva 

Mezi územní samosprávné organizace patří obce a vyšší územní celky. Jednotlivé 

organizace jsou upraveny zvláštními zákony, např. zákonem č. 369/1990 Zb., o obecním 

zřízení, nebo zákonem č. 302/2001 Z. z., o samosprávě VÚC. Společným zákonem, který se 

vztahuje na všechny územní samosprávné organizace, je zákon č. 583/2004 Z. z., 

o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění některých zákonů. Tento 

zákon stanovuje pravidla pro tvorbu rozpočtů, sestavování závěrečného účtu a finanční vztahy 

ke státnímu rozpočtu i k ostatním právnickým a fyzickým osobám. 

 

Rozpočtová pravidla 

Územní samosprávné celky sestavují víceletý rozpočet, který vyjadřuje záměry 

rozvoje obce či VÚC a podle něj sestavují roční rozpočet, který musí být vyrovnaný, případně 

přebytkový. Rozpočtové období je shodné s kalendářním rokem. Rozpočet se člení na běžné 

příjmy a výdaje, kapitálové příjmy a výdaje a finanční operace. Do běžného rozpočtu patří 

např. výnosy z vlastního majetku nebo místní daně a poplatky. Položky běžného i 

kapitálového rozpočtu stanoví rozpočtová klasifikace podle zvláštního předpisu. Jako na 

finanční operace se pohlíží na převody prostředků peněžních fondů v rámci půjček a 

návratných finančních výpomocí. V průběhu rozpočtového roku lze měnit rozpočet, ať už 

změnu položkového vymezení nebo výše jednotlivých příjmů a výdajů, rozpočtovým 

opatřením. Součástí rozpočtu obce nebo VÚC jsou i rozpočty příjmů a výdajů rozpočtových 

organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím, které byly těmito institucemi zřízeny. 

 

Finanční kontrola 

Podle zákona č. 502/2001 Z. z., o finanční kontrole a vnitřním auditu a o změně a 

doplnění některých zákonů, je Ministerstvo financí SR pověřeno finanční kontrolou institucí 
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ve veřejném sektoru a dalších organizací, které se účastní na finančních operacích s veřejnými 

prostředky. Cílem finanční kontroly je zabezpečit hospodárný, efektivní a účinný výkon 

veřejné správy a dodržování všeobecně závazných předpisů týkajících se hospodaření 

s veřejnými prostředky.  

Finanční kontrola má tři fáze – předběžnou, průběžnou a následnou. Předběžná 

kontrola ověřuje, zda je připravovaná finanční operace v souladu s rozpočtem, uzavřenými 

mezinárodními či jinými smlouvami a dalšími předpisy. Průběžná kontrola dohlíží, zda nejsou 

poskytnuté finanční prostředky použity nehospodárně, neúčelně nebo neoprávněně. 

Předběžnou a průběžnou kontrolu vykonává zaměstnanec daného orgánu, který finanční 

operaci provádí. Následná finanční kontrola, kterou provádí kontrolní orgán (Ministerstvo), 

posuzuje předběžně a průběžně kontrolované skutečnosti, dodržování postupů při kontrole a 

dodržování předpisů pro poskytnutí a použití veřejných prostředků.  

 

Vládní audit 

Ministerstvo financí vykonává prostřednictvím správy finanční kontroly také vládní 

audit, a to zejména: 

- prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU určených na financování 

společných programů SR a EU, 

- prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a 

prostředků ze státního rozpočtu, jejichž poskytnutím je podmíněno poskytnutí 

prostředků ze zahraničí, 

- vlastních prostředků právnických a fyzických osob, kterým jsou výše uvedené 

prostředky poskytovány. 

Vládní audit ověřuje a hodnotí dodržování předpisů a uzavřených smluv, hospodárnost 

a účelnost hospodaření s veřejnými prostředky, využití lidských zdrojů, či zda vůbec byly 

splněny podmínky pro poskytnutí veřejných prostředků.  

 

3.1.2.1 Obce 

Obec je základní složkou územní samosprávy, sdružující osoby, které mají na jejím 

území trvalý pobyt. Základní úlohou obce je všestranný rozvoj jejího území a péče o potřeby 

jejích obyvatel. Obce se řídí zákonem č. 369/1990 Zb., o obecním zřízení, a také zákonem 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, hospodaření a rozpočet obce upravuje zákon  
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č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění 

některých zákonů.  

Obce se mohou sdružovat s jinými obcemi v zájmu dosažení společného prospěchu.  

Obec při výkonu samosprávy např.: 

- rozhoduje ve věcech místních daní a místních poplatků a vykonává jejich správu, 

- sestavuje a schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce,  

- hospodaří se svým majetkem a s majetkem ve vlastnictví státu obci svěřeným, 

- zabezpečuje veřejný pořádek. 

Při výkonu územní samosprávy a při zákonem stanovených úkonech státní správy 

může obec vydávat všeobecně závazné nařízení, které nabývá platnosti vyvěšením na úřední 

tabuli.  

Obec, která má více než 5000 obyvatel, je kulturním, administrativním a 

hospodářským centrem, má zabezpečené dopravní spojení s okolními obcemi a zabezpečuje 

služby pro obyvatele okolních obcí, může být na vlastní žádost prohlášena za město Národní 

radou SR. Orgány města jsou městské zastupitelstvo a primátor města, jejich pravomoci jsou 

téměř totožné s pravomocemi obecního zastupitelstva a starosty. Úlohy obecní rady a 

obecního úřadu plní městská rada a městský úřad.  

Orgány obce tvoří obecní zastupitelstvo a starosta obce. Dalšími orgány zřízenými 

dočasně nebo i nastálo mohou být výkonné, kontrolní a poradní orgány (např. obecní policie), 

obecní rada nebo komise. 

 

Hospodaření obce 

Obec je oprávněna samostatně hospodařit s vlastním majetkem a vlastními příjmy. 

Mezi příjmy rozpočtu obce patří zejména: 

- výnosy z místních daní a poplatků, 

- podíl na daních ve správě státu, konkrétně podíl 65,4 % na DPFO ze závislé 

činnosti, 

- příjmy z vlastnictví a převodu vlastnictví majetku obce, 

- dary a výnosy z dobrovolných sbírek ve prospěch obce, 

- dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s výkonem státní správy, 

- účelové dotace z VÚC nebo EU, 

- zisk z podnikatelské činnosti. 

Z rozpočtu obce se hradí především výdaje: 

- na úhradu závazků vyplývajících z plnění zákonem uložených povinností, 



39 

- na činnost rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcí, 

- související s emisí cenných papírů, 

- na závazky vzniklé při spolupráci s jinými obcemi nebo s VÚC.  

Pokud obec vykonává podnikatelskou činnost, výnosy a náklady z této činnosti se 

sledují na samostatném mimorozpočtovém účtu. Náklady na podnikatelskou činnost musí být 

kryty pouze výnosy z této činnosti, tzn. nemohou být financovány z rozpočtu obce.  

Obce mohou vytvářet peněžní fondy z přebytků rozpočtu za uplynulé období nebo ze 

zisku z podnikatelské činnosti, např. rezervní fond, který se tvoří alespoň 10 % z přebytku 

rozpočtu, po odečtení nevyčerpaných účelových dotací.  

Obce, které jsou zřizovateli subjektů bez právní subjektivity a které hospodaří jen se 

svěřenou zálohou z rozpočtu obce, jsou povinny do konce rozpočtového roku zúčtovat příjmy 

a výdaje těchto subjektů.  

Obce jsou na konci rozpočtového roku povinny sestavit závěrečný účet, který obsahuje 

informace zejména o plnění rozpočtu, bilanci aktiv a pasiv, hospodaření příspěvkových 

organizací a o podnikatelské činnosti. Obce podrobí své hospodaření finanční kontrole a 

vládnímu auditu. Obce také sestavují účetní závěrku, kterou ze zákona musí nechat ověřit 

auditorem.  

Sdružení obcí 

Obce mohou vzájemně spolupracovat buď na základě smlouvy, kterou uzavřou pouze 

za účelem uskutečnění konkrétního úkolu, na základě smlouvy o sdružení obcí, nebo 

založením právnické osoby. Sdružení obcí je právnickou osobou a musí se registrovat 

u obvodního úřadu v sídle kraje. Obce se sdružují nejčastěji za účelem spolupráce v oblasti 

péče o životní prostředí, zajišťování místní dopravy či propagace cestovního ruchu. Sdružení 

může zaniknout splněním úkolu, pro který bylo zřízeno, dobrovolným rozpuštěním nebo 

rozhodnutím obvodního úřadu.  

Obce mají při spolupráci rovnocenné postavení, ale majetek získaný společnou 

činností připadá na jednotlivé obce úměrně podle výše jimi vložených prostředků do sdružení. 

 

3.1.2.2 Hlavní město Bratislava 

Hlavní město Slovenské republiky – Bratislava – má mezi obcemi a městy zvláštní 

postavení. Je samostatným územním samosprávným a správním celkem, je sídlem prezidenta, 

národní rady, vlády a dalších ústředních orgánů státní správy a také je sídlem Bratislavského 
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samosprávného kraje. Zákon č. 377/1990 Zb., o hlavním městě Slovenské republiky 

Bratislavě, stanoví postavení Bratislavy, její samosprávnou působnost a další pravomoci. 

Bratislava se dělí na několik městských částí, které mají téměř totožné postavení jako 

obce. Jednotlivé městské části pečují o rozvoj svého území a obyvatel, ale podílí se také na 

celkovém rozvoji Bratislavy v součinnosti s ostatními městskými částmi a s orgány Bratislavy 

jako hlavního města. Základním nástrojem na rozdělení úloh samosprávy mezi Bratislavu a 

její městské části je statut. Ten zahrnuje také zásady hospodaření s majetkem a pravidla pro 

sestavování rozpočtu Bratislavy i městských částí.   

Hlavnímu městu Bratislavě je zákonem vymezeno např. pečovat o rozvoj města jako 

politické, kulturní, obchodní a společenské centrum Slovenska či schvalovat územní plány. 

Orgány hlavního města Bratislavy jsou městské zastupitelstvo, primátor, městská rada, 

magistrát a hlavní architekt. Orgány městských částí hlavního města jsou: místní 

zastupitelstvo a starosta, případně místní rada a komise.   

 

Hospodaření hlavního města Bratislavy 

Hlavní město Bratislava, stejně jako její městské části, hospodaří s vlastním majetkem 

a finančními zdroji i majetkem, který jí byl svěřen státem. Bratislava i její městské části 

sestavují roční rozpočet, přičemž druhy příjmů i výdajů jsou stejné jako u ostatních obcí. 

Stejně tak se řídí i principy pro mimorozpočtovou evidenci nákladů a výdajů z podnikatelské 

činnosti a pro tvorbu peněžních fondů. Pro Bratislavu také platí předpisy o finanční kontrole, 

vládním auditu prostředků státního rozpočtu a povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. 

 

3.1.2.3 Vyšší územní celky 

Vyšším územním celkem je samosprávný kraj. Zákon č. 302/2001 Z. z., o samosprávě 

vyšších územních celků, vymezuje celkem 8 samosprávných krajů, a to kraj Bratislavský, 

Trnavský, Trenčínský, Nitranský, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský.  

Kraje při výkonu samosprávy a péči o rozvoj zejména zabezpečují programy 

sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje svého území, projednávají a schvalují územní 

plány kraje a regionů a podílí se na ochraně životního prostředí. Kraje mohou vydávat 

všeobecně závazná nařízení, která musí být vyvěšena na úřední tabuli.  

Orgány samosprávného kraje jsou zastupitelstvo a předseda, dalšími orgány jsou 

hlavní kontrolor, komise a úřad. 
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Hospodaření vyšších územních celků 

Hospodaření VÚC a pravidla pro sestavování rozpočtu stanovuje zákon  

č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a změně a doplnění 

některých zákonů. Podle tohoto zákona může samosprávný kraj samostatně hospodařit 

s vlastním majetkem a je také povinen sestavit vyrovnaný (případně přebytkový) roční 

rozpočet. Mezi příjmy rozpočtu kraje patří zejména: 

- výnosy z místních daní, 

- příjmy z vlastnictví nebo prodeje majetku, 

- podíly na daních ve státní správě (podíl na DPFO ze závislé činnosti 21,9 %), 

- dotace ze státního rozpočtu, dotace z EU a jiné účelové dotace ze zahraničí. 

Z rozpočtu VÚC se hradí například výdaje na: 

- závazky VÚC vyplývající z plnění jeho povinností, 

- činnost rozpočtových a příspěvkových organizací krajem zřízených, 

- závazky vzniklé ze spolupráce s jiným VÚC, obcí nebo mezinárodním sdružením, 

- emisi cenných papírů, 

- dotace obcím, vlastním právnickým osobám nebo jiným osobám. 

Podobně jako obce, mohou i vyšší územní celky zřizovat organizace bez právní 

subjektivity či podnikatelské subjekty, přičemž vyúčtování příjmů a výdajů prvních 

zmíněných subjektů musí provést VÚC ve vztahu ke svému rozpočtu do konce rozpočtového 

období, zatímco náklady a výnosy z podnikatelské činnosti evidují mimo rozpočet.  

Kraje také tvoří rezervní fond nebo další peněžní fondy z přebytku rozpočtu minulého 

období nebo ze zisku z podnikatelské činnosti.  

VÚC jsou na konci rozpočtového roku povinny sestavit závěrečný účet, a také účetní 

závěrku, kterou ze zákona musí nechat ověřit auditorem. Musí se také podrobit finanční 

kontrole a vládnímu auditu. 

 

3.1.3 Ústřední správa 

Mezi subjekty ústřední správy se řadí především státní rozpočtové a příspěvkové 

organizace, státní fondy, Fond národního majetku SR a Státní pozemkový fond.  

Zřizovateli státních rozpočtových a příspěvkových organizací jsou zejména tzv. 

správci rozpočtových kapitol, jejichž výčet uvádí rozpočtová skladba státního rozpočtu a 

kterými jsou:  

- Kancelář Národní rady SR, 
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- Kancelář prezidenta SR, 

- Úřad vlády SR, 

- ministerstva, 

- Kancelář Ústavního soudu SR, 

- Nejvyšší soud SR, 

- Generální prokuratura SR, 

- Nejvyšší kontrolní úřad SR, 

- Slovenská informační služba, 

- Úřad geodézie, kartografie a katastru SR, 

- Statistický úřad SR, 

- Úřad pro veřejné zakázky,  

- Úřad pro regulaci síťových odvětví, 

- Úřad jaderného dozoru SR, 

- Úřad průmyslového vlastnictví SR, 

- Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví 

- Protimonopolní úřad, 

- Národní bezpečnostní úřad,  

- Správa státních hmotných rezerv SR, 

- Všeobecná pokladniční správa, 

- Slovenská akademie věd.  

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy jsou právnickými osobami, jejich 

působnost a pravomoci jsou vymezeny zákonem č. 575/2001 Z. z., o organizaci činnosti vlády 

a organizaci ústřední státní správy. Zákon č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlech 

veřejné správy a o změně a doplnění některých zákonů, vymezuje pojmy týkající se ústřední 

správy, stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu, dělení na jednotlivé kapitoly, pravidla 

rozpočtového procesu a také pravidla pro rozpočtové a příspěvkové organizace, kterými je 

většina orgánů ústřední správy.  

 

Finanční kontrola, vnitřní a vládní audit 

Stejně jako instituce územní samosprávy musí i instituce ústřední správy podrobit své 

hospodaření finanční kontrole operací s veřejnými prostředky a vládnímu auditu, a to podle 

zákona č. 502/2001 Z. z., o finanční kontrole a vnitřním auditu. Kromě toho však musí 

organizace ústřední správy podrobit své hospodaření také vnitřnímu auditu. 
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Cílem vnitřního auditu je zlepšovat efektivnost řízení rizik a napomáhat plnění úloh a 

záměrů auditovaného subjektu prostřednictvím nezávislé, objektivní, hodnotící a konzultační 

činnosti. Vnitřní audit provádí zaměstnanec nebo zřízený útvar daného orgánu, který se řídí 

auditorskými postupy pro finanční audit, audit shody, audit výkonnosti, systémový audit a 

audit informačních systémů.  Vnitřní audit není povinný pouze pro organizace, u kterých by 

to bylo zcela nehospodárné vzhledem k jejich velikosti.  

 

3.1.3.1 Rozpočtové organizace 

Rozpočtové organizace mohou být zřízeny jak orgány ústřední správy, tak 

organizacemi územní samosprávy, tedy obcemi nebo vyššími územními celky, a to ze zákona 

nebo rozhodnutím zřizovatele. U RO, která byla zřízena ze zákona, se považuje za zřizovatele 

ten orgán, na jehož rozpočet je vázaná. Právní úprava rozpočtových organizací je společná pro 

všechny typy rozpočtových organizací, tedy i rozpočtové organizace zřízené orgány územní 

samosprávy, a je uvedena především v zákoně č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlech 

veřejné správy. 

Rozpočtové organizace mohou nabývat práva a přistupovat k závazkům vlastním 

jménem. RO nemohou zřizovat další právnické osoby, pouze vnitřní organizační složky bez 

právní subjektivity.  

Pokud je RO zřízena rozhodnutím zřizovatele, musí být sepsána zřizovací listina. 

K zániku rozpočtové organizace může dojít uplynutím doby, na kterou byla zřízena, splněním 

účelu, případně rozdělením, sloučením nebo splynutím s jinou organizací z jiných důvodů. 

Pokud RO zaniká bez právního nástupce, přechází její majetek a závazky na zřizovatele.  

 

Hospodaření rozpočtových organizací 

Rozpočtové organizace jsou svými příjmy a výdaji napojeny na státní rozpočet, nebo 

rozpočet obce či VÚC, pokud jsou tyto zřizovatelem. RO hospodaří s prostředky podle 

schváleného rozpočtu samostatně. Příjmy rozpočtu tvoří především prostředky z rozpočtu 

zřizovatele, u státních RO tedy ze státního rozpočtu, a další prostředky (dary, dotace, granty) 

od jiných subjektů, např. Evropské unie. Výnosy z pronájmu svěřeného majetku jsou příjmem 

zřizovatele. Dary a dotace poskytnuté účelově může RO použít pouze na daný účel. Výdaje 

RO se odvíjí od předmětu činnosti, výdaji, které se týkají každé rozpočtové organizace, jsou 

pak výdaje na platy zaměstnanců a související pojistné.  
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Rozpočtové organizace nemohou vystavovat ani ručit za směnky, obchodovat 

s cennými papíry mohou pouze v zákonem stanovených případech. Výjimkou z tohoto 

pravidla je pouze rozpočtová organizace, kterou je Ministerstvo financí, při správě státního 

dluhu a státních záruk. 

Vnitřní organizační složky rozpočtové organizace jsou tzv. zálohovými organizacemi, 

RO jim poskytuje ze svého rozpočtu zálohu, kterou musí na konci roku vyúčtovat. 

Rozpočtové organizace poskytují své výkony za úplatu, avšak státní RO si vzájemně 

poskytují výkony bezplatně a také RO zřízené jednou obcí nebo jedním VÚC si mohou 

poskytovat výkony bezplatně, pokud o tom rozhodne daná obec nebo VÚC. RO mohou 

podnikat pouze v případě, že jim to umožňuje zvláštní právní předpis. Náklady vzniklé 

v souvislosti s podnikatelskou činností musí být kryty výnosy z této činnosti, případný zisk je 

pak doplňkovým mimorozpočtovým zdrojem RO. Tyto transakce se sledují na samostatném 

bankovním účtu.  

Rozpočtové organizace sestavují ke konci období účetní závěrku, kterou musí ověřit 

auditor, jsou také povinny zajistit vnitřní audit, finanční kontrolu i vládní audit svého 

hospodaření. 

 

3.1.3.2 Příspěvkové organizace 

Stejně jako rozpočtové organizace mohou být i příspěvkové organizace zřízeny jak 

organizacemi ústřední správy, tak organizacemi územní samosprávy. PO jsou právnickými 

osobami, které vystupují vlastním jménem, mohou být zřízeny ze zákona nebo z rozhodnutí 

zřizovatele, např. školská nebo zdravotnická zařízení. Také právní úprava fungování a 

hospodaření všech typů (státních i samosprávních) příspěvkových organizací je společná a je 

stanovena zákonem č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlech veřejné správy a o změně a 

doplnění některých zákonů. 

Pokud je PO zřízena z rozhodnutí zřizovatele, musí zřizovatel sepsat zřizovací listinu. 

Zřizovatel příspěvkové organizace je povinen tuto organizaci zrušit k 31. 12. roku, ve kterém 

zjistí, že tržby PO nepokrývají její výrobní náklady alespoň z 50 % po dobu dvou po sobě 

následujících let, nebo PO neplní účel, kvůli kterému byla zřízena. Dalšími důvody k zániku 

příspěvkové organizace může být uplynutí doby, na kterou byla zřízena, splnění účelu, pro 

který byla zřízena nebo jiný důvod. PO může zaniknout rozdělením, sloučením nebo 

splynutím s jinou organizací, tzn. přechodem majetku a závazků na právního nástupce, nebo 

zrušením bez právního nástupce, přičemž její majetek a závazky přechází na zřizovatele. 
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Hospodaření příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet nákladů, výnosů a výsledku hospodaření, 

podle kterého je povinna hospodařit. Z rozpočtu svého zřizovatele čerpá pouze příspěvek, 

který činí méně než 50 % objemu rozpočtu, zbytek je pokryt tržbami příspěvkové organizace 

z její činnosti. Příspěvek na provoz se poskytuje v takové výši, aby byl rozpočet PO 

vyrovnaný.  

Příjmy z prodeje státního majetku svěřeného do správy státní PO mohou být použity 

pouze na financování nového dlouhodobého majetku, opravy a údržbu nebo technické 

zhodnocení majetku, zřizovatel však může při sestavování rozpočtu rozhodnout o převodu 

příjmů z prodeje majetku do státního rozpočtu. Mezi příjmy PO tedy jsou převážně: 

- výnosy z hlavní činnosti, 

- příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

- účelové prostředky z rozpočtu Evropské unie, 

- příjmy z prodeje svěřeného majetku,  

- zisk z doplňkové podnikatelské činnosti.  

Výdaje příspěvkové organizace tvoří především výdaje hlavní činnost, která je 

uvedena ve stanovách PO, dále na výdaje na platy zaměstnanců a nákup dlouhodobého 

majetku.  

Příspěvková organizace může vykonávat podnikatelskou činnost nad rámec své 

činnosti, pro kterou byla zřízena, pokud zřizovatel souhlasí. Náklady na podnikání musí být 

kryty výnosy z této činnosti a tyto operace se sledují na zvláštním mimorozpočtovém účtu, 

do rozpočtu PO plyne pouze zisk. Pokud je hospodářským výsledkem z podnikatelské 

činnosti k 30. 9. ztráta, musí PO zabezpečit její vyrovnání do konce roku, nebo učinit opatření 

takové opatření, aby se v dalším roce podnikatelská činnost už nevykonávala.  

PO nemohou vystavovat ani ručit za směnky ani obchodovat s jinými cennými papíry. 

Příspěvkové organizace tvoří peněžní fondy, a to rezervní fond a sociální fond.  

Rezervní fond PO se tvoří z výsledku hospodaření, případně z účelových darů a 

ze zisku z podnikatelské činnosti. Finanční prostředky z něj lze použít na vypořádání ztráty 

z hlavní i z podnikatelské činnosti, na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji během 

rozpočtového roku nebo na doplnění zdrojů na pořízení dlouhodobého majetku.  

Sociální fond se tvoří povinným přídělem 0,6 – 1 % z úhrnu hrubých mezd nebo platů 

zúčtovaných za daný kalendářní rok, dále přídělem dohodnutým v kolektivní smlouvě nebo 

vnitřním předpise, případně dalšími příspěvky a dary zaměstnavatele. Prostředky z fondu 
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mohou být použity na příspěvek zaměstnancům PO na stravování, dopravu do zaměstnání, 

zdravotní péči, sociální výpomoc, rekreaci nebo kulturní události.  

Příspěvkové organizace sestavují účetní závěrku, kterou ověřuje auditor. Protože 

hospodaří s veřejnými prostředky, musí se také podrobit finanční kontrole a vládnímu auditu a 

v případě, že se nejedná o PO, u nichž by to bylo nehospodárné, musí zajistit i vnitřní audit. 

 

3.1.3.3 Státní fondy 

Státním účelovým fondem je podle zákona č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových 

pravidlech veřejné správy „právnická osoba, která se zřizuje zákonem na financování zvláštně 

určených úloh státu“. Fondy jsou zřízeny za účelem akumulace a následného rozdělení 

finančních prostředků na podporu daných oblastí ekonomiky mimo stání rozpočet. Kromě 

zákona o rozpočtových pravidlech je každý státní fond legislativně upraven také zákonem, 

kterým byl zřízen. S účinností od 1. 1. 2002 byla zrušena většina státních fondů, např. SF 

ochrany a zvelebování zemědělského půdního fondu, SF zvelebování lesa SR, Státní 

vodohospodářský fond, Státní fond na podporu zemědělství a potravinářství, SF životního 

prostředí, SF zdraví či SF tělesné kultury. Pravomoci a majetek státních fondů přešel 

na příslušná ministerstva, která byla pověřena správcovstvím. Později byly pro některé oblasti 

zřízeny státní fondy, jejichž výčet je uveden v tabulce 3.1.  

Pro každý SF je zákonem ustanoven správce, kterým je ústřední orgán státní správy. 

V čele každého fondu stojí ředitel. Státní fondy nemohou zakládat další právnické osoby. 

Kromě výše uvedených státních fondů existuje řada nestátních účelových fondů, např. Fond 

na podporu vzdělávání.  

 

Hospodaření státních fondů 

Státní fondy sestavují na příslušný rozpočtový rok rozpočet, který schvaluje vláda. 

Příjmy i výdaje jednotlivých fondů stanoví zákony, kterými se dané fondy zřizují. Mezi 

příjmy patří např. splátky úvěrů a úroků z úvěrů poskytnutých z fondu, dotace ze státního 

rozpočtu, prostředky z EU a jiných subjektů. Výdaji fondů jsou pak nejčastěji výdaje 

na podporu dané oblasti, pro kterou je fond založen, např. podpora výstavby zařízení 

sociálních služeb ze SF rozvoje bydlení, a také výdaje na realizaci vládních programů a 

správu fondu.  
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Fondy sestavují účetní závěrku, kterou musí nechat zauditovat. Kromě auditu účetní 

závěrky se musí podrobit také vnitřnímu a vládnímu auditu a z důvodu hospodaření 

s veřejnými prostředky i finanční kontrole. 

 

Tab. 3.1 Státní fondy SR 

Státní fond 
Právní úprava 

Číslo zákona Název zákona 

SF rozvoje bydlení 607/2003 Z. z. o Státním fondu rozvoje bydlení 

Environmentální fond 587/2004 Z. z. o Environmentálním fondu a o 

změně a doplnění některých 

zákonů 

Jádrový fond 238/2006 Z. z. o Národním jádrovém fondu na 

vyřazování jádrových zařízení a na 

nakládání s vyhořelým jádrovým 

palivem a radioaktivními odpady a 

o změně a doplnění některých 

zákonů 

   

3.1.3.4 Fond národního majetku SR 

Fond národního majetku Slovenské republiky je právnickou osobou zapsanou 

v obchodním rejstříku a je upraven zákonem č. 92/1991 Zb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Fond může činit právní úkony v rámci 

privatizace majetku, může zakládat obchodní společnosti, vkládat do nich peněžní i nepeněžní 

vklady, nabývat akcie na základě účasti na podnikání akciových společností, podílet se 

na hospodářském výsledku společností, ve kterých má účast, prodávat privatizovaný majetek 

ve veřejné dražbě nebo převádět majetek na obce, VÚC a Slovenský pozemkový fond. 

Vymezení činností fondu, organizační uspořádání a součinnost s ostatními orgány veřejné 

správy upravuje statut fondu. 

Orgány FNM jsou výkonný výbor a dozorčí rada.  

 

Hospodaření fondu národního majetku 

Fond národního majetku hospodaří s vlastním majetkem, který se skládá 

z privatizovaného majetku, akcií a majetkových podílů, které nebyly předmětem privatizace a 

zisku z účastí na podnikání obchodních společností. FNM sestavuje rozpočet, jehož návrh 
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předkládá vládě ke schválení. Příjmy ani výdaje fondu nejsou součástí státního rozpočtu. 

Mezi příjmy fondu patří: 

- příjmy z prodeje majetku a majetkových účastí, 

- podíly na zisku obchodních společností, které byly fondem založeny nebo se na 

jejich podnikání účastní, 

- dotace ze státního rozpočtu. 

Výdaje z fondu národního majetku mohou být použity např. na: 

- vklady do obchodních společností v rámci privatizace, 

- převod na Restituční investiční fond,  

- podporu rozvojových programů Slovenské republiky,  

- financování splácení státního dluhu, 

- posílení zdrojů banka a spořitelen určených na poskytování úvěrů a další. 

Po skončení rozpočtového roku musí FNM zúčtovat s ministerstvem příjmy a výdaje 

tímto ministerstvem poskytnuté. Fond sestavuje účetní závěrku, kterou předkládá vládě SR. 

Hospodaření fondu je také kontrolováno při procesech vnitřního auditu, finanční kontroly a 

vládního auditu.  

 

3.1.3.5 Slovenský pozemkový fond 

Slovenský pozemkový fond byl zřízen zákonem č. 330/1991 Zb., o pozemkových 

úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a 

o pozemkových společenstvích. Tento zákon také upravuje činnost a hospodaření SPF. 

Pozemkový fond je právnickou osobou, je zapsán v obchodním rejstříku. Na rozdíl od Fondu 

národního majetku není pozemkový fond zřízen pro podnikání, svou činnost vykonává ve 

veřejném zájmu. PF spravuje např. zemědělské nemovitosti ve vlastnictví státu, nemovitosti, 

jejichž podílovým vlastníkem je stát či pozemky, jejichž vlastník není znám. Fond může tyto 

nemovitosti pronajímat, prodávat nebo převádět např. do vlastnictví obce. PF také převádí 

majetky v rámci restitucí. 

Orgány fondu jsou generální ředitel, jeho náměstek a rada. 

 

Hospodaření pozemkového fondu 

Pozemkový fond hospodaří podle rozpočtu příjmů a výdajů schváleného vládou. 

Rozpočet PF však není součástí státního rozpočtu. Příjmy rozpočtu tvoří především výnosy 

z pronájmu majetku, výnosy z prodeje majetku a příspěvek ze státního rozpočtu. Z rozpočtu 
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se hradí výdaje např. na správu majetku, na vyplacení finanční náhrady za majetek, který 

nemůže vydat v rámci restituce, či na provozní výdaje.  

PF účtuje odděleně o majetku ve vlastnictví státu. Fond nemůže přijímat ani 

poskytovat úvěry. PF tvoří čtyři peněžní fondy na zabezpečení svého financování, a to 

sociální fond, fond reprodukce, rezervní fond a účelový fond. 

Sociální fond se tvoří přídělem z úhrnu hrubých mezd nebo platů zaměstnanců, dále 

přídělem dohodnutým v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise, případně dalšími 

příspěvky a dary zaměstnavatele. Prostředky z fondu mohou být použity na příspěvek 

zaměstnancům na stravování, dopravu, zdravotní péči, sociální výpomoc nebo kulturní 

události. 

Fond reprodukce se tvoří z odpisů dlouhodobého majetku určeného na provozní 

činnost fondů a z části hospodářského výsledku. Fond reprodukce slouží k financování 

pořízení nového dlouhodobého majetku.  

Rezervní fond se tvoří z výsledku hospodaření PF a je možné jej použít na financování 

výdajů, které přesahují rozsah předpokládaný v rozpočtu, nebo na výdaje vzniklé kvůli 

časovému nesouladu mezi příjmy a výdaji PF.  

Účelový fond se tvoří z příjmů z prodeje privatizovaného majetku a pozemků, jejichž 

vlastník nebyl znám.  

Pozemkový fond sestavuje k poslednímu dni účetního období, které je totožné 

s rozpočtovým obdobím, účetní závěrku. Během období nechává kontrolovat své hospodaření 

útvarem pro vnitřní audit, své hospodaření také předkládá k finanční kontrole a vládnímu 

auditu. 

 

3.2  Účetnictví organizací ve veřejném sektoru 

V souvislosti s reformou veřejného sektoru došlo k podstatným organizačním 

změnám, a to při přechodu řady pravomocí státu do působnosti územních samospráv. Další 

oblastí, která prošla výraznou změnou, je účetnictví. Na základě požadavků Evropské unie 

na sjednocení účetnictví a výkaznictví veřejných financí členských států, přistoupila i 

Slovenská republika na implementaci principů akruálního účetnictví v rámci projektu 

Reformy řízení veřejných financí. Nejvýznamnějšími změnami v účetních metodikách jsou 

zejména:  

- přechod od účtování o příjmech k účtování o výnosech i v hlavní činnosti, 

- zavedení zjišťování výsledku hospodaření porovnáním výnosů a nákladů, 
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- zavedení povinnosti tvorby opravných položek, rezerv, 

- zavedení účtování časového rozlišení nákladů a výnosů, 

- zavedení pojmu transfery. 

Hlavním předpisem upravujícím účetnictví veřejného sektoru je zákon  

č. 431/2002 Z. z., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ten vymezuje definice předmětu 

účetnictví, účetních dokladů, knih, zápisů, soustav, způsob otevírání a uzavírání účetních 

knih, dále ustanovuje podmínky pro sestavování individuální i konsolidované účetní závěrky 

a výroční zprávy, způsoby oceňování, inventarizaci a postupy při přechodu ze slovenské 

měny na euro. Dalšími předpisy jsou opatření Ministerstva financí SR č. MF/16786/2007-31, 

kterým se ustanovují podrobnosti o postupech účtování a rámcové účtové osnovy pro 

rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, státní fondy, obce a vyšší územní celky, ve 

znění pozdějších opatření, a také opatření Ministerstva financí SR č. MF/25755/2007-31, 

kterým se ustanovují podrobnosti o uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek 

individuální účetní závěrky, termíny a místo předkládání účetní závěrky pro rozpočtové 

organizace, příspěvkové organizace, státní fondy, obce a VÚC, ve znění pozdějších opatření. 

Všechny organizace působící ve veřejném sektoru jsou povinny účtovat v soustavě 

podvojného účetnictví. Do 31. 12. 2007 mohly příspěvkové organizace zřízené obcí nebo 

VÚC, které nepodnikaly a objem jejich ročního rozpočtu výdajů byl nižší než 500 000 Sk, 

účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Opatřením Ministerstva financí SR 

č. MF/25757/2007-31 bylo stanoveno, že i tyto účetní jednotky musí od 1. 1. 2008 účtovat 

v soustavě podvojného účetnictví, byly také stanoveny postupy účtování při přechodu 

ze soustavy jednotného do soustavy podvojného UCE.  

  

Od 1. 1. 2008 začaly účetní jednotky státní správy a samosprávy používat novou 

rámcovou účetní osnovu. Tato účetní osnova od účetních standardů pro podnikatele, ale 

zohledňuje zvláštnosti ÚJ veřejného sektoru. Účetní osnova pro organizace veřejného sektoru 

je uvedena v příloze č. 4 této práce. Účtové třídy jsou vymezeny následujícím způsobem: 

- účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek, 

- účtová třída 1 – Zásoby, 

- účtová třída 2 – Finanční účty, 

- účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, 

- účtová třída 4 – Vlastní jmění a dlouhodobé závazky, 

- účtová třída 5 – Náklady, 

- účtová třída 6 – Výnosy, 
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- účtová třída 7 – Uzávěrkové a podrozvahové účty, 

- účtová třída 8 a 9 – Vnitroorganizační účetnictví. 

 

3.2.1 Specifika účtování organizací veřejné správy a samosprávy 

Dlouhodobý majetek 

Za dlouhodobý majetek se považuje takový majetek, který má dobu použitelnosti delší 

než jeden rok. Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný, finanční a dlouhodobé 

pohledávky. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) má hmotnou podstatu a jeho ocenění je 

vyšší než 1 700 Eur (v přepočtu asi 42 500 Kč, před zavedením Eura byla tato hranice po 

přepočtu blíže 40 000 Kč). DHM se dále dělí na odpisovaný – evidovaný v účtové skupině 02 

– a neodpisovaný – evidovaný v účtové skupině 03. Pokud má DHM hodnotu 1 700 Eur a 

nižší, ale doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok, může se ÚJ rozhodnout evidovat tento 

majetek jako drobný dlouhodobý majetek na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Drobný hmotný majetek, který podle rozhodnutí ÚJ není dlouhodobým majetkem, se účtuje 

jako zásoby v účtové třídě 1. Za dlouhodobý nehmotný majetek, o kterém se účtuje na účtech 

účtové skupiny 01, se považuje takový majetek, který má nehmotnou podstatu a jeho ocenění 

je vyšší než 2 400 Eur (v přepočtu asi 60 000 Kč). DNM, jehož hodnota je 2 400 Eur nebo 

nižší, se eviduje na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud o tom rozhodla 

účetní jednotka, nebo jako náklad na účet 518 – Ostatní služby, jestliže je hodnota takového 

majetku pro ÚJ nevýznamná.  

Stejné cenové hranice (tedy 1 700 a 2 400 Eur) platí i pro zařazení technického 

zhodnocení majetku. ÚJ se však může rozhodnout o zařazení technického zhodnocení v nižší 

hodnotě, pokud toto zhodnocení splňuje ostatní znaky a je pro ÚJ významné.  

Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje po předpokládanou dobu používání při 

zohlednění míry využití majetku a jeho postupného fyzického opotřebení i technického 

zastarání, dlouhodobý nehmotný majetek je třeba odepsat nejpozději do 5 let od pořízení. 

Majetek se odpisuje do nákladů na účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a 

dlouhodobého hmotného majetku nepřímo prostřednictvím příslušných účtů oprávek 

v účtových skupinách 07 a 08.  

Dlouhodobý finanční majetek je evidován v účtové skupině 06 a řadí se mezi něj 

zejména cenné papíry a podíly v jiných účetních jednotkách. 
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Zásoby 

V účtové třídě 1 se účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, 

výrobky, zvířata a zboží, případně o dlouhodobém hmotném majetku, který nesplňuje cenový 

limit pro zařazení do DHM. O nákupech materiálu a zboží i o zásobách vlastní výroby může 

ÚJ účtovat způsobem A (přímo na příslušné účty zásob při pořízení, o nákladech se účtuje až 

v okamžiku spotřeby, a to např. na účty 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží), 

nebo způsobem B (přes příslušné nákladové účty v okamžiku pořízení zásob, na konci 

účetního období se doúčtuje do nákladů počáteční stav a konečný stav zásob pak zpět na 

rozvahové účty). O přírůstcích a úbytcích zásob vlastní výroby účtovaných na účtech v účtové 

skupině 12 se účtuje prostřednictvím výnosových účtů v účtové skupině 61 – Změna stavu 

vnitroorganizačních zásob. Materiál a zboží, ale i služby či dlouhodobý majetek vyrobený ve 

vlastní režii se účtuje také prostřednictvím výnosových účtů, a to účtů v účtové skupině 62 – 

Aktivace. 

Na základě inventarizace může ÚJ zjistit, že došlo ke snížení hodnoty vlastněných 

zásob, proto v souladu se zásadou opatrnosti účtuje o opravných položkách, jejichž účty 

vztahující se k zásobám jsou v účtové skupině 19.  

Finanční účty 

Na účtech účtové skupiny 20 – Vztahy k účtům klientů státní pokladny účtuje pouze 

rozpočtová organizace – Státní pokladna, a to o příjmech a výdajích státního rozpočtu. Také 

na účtech ve skupině 28 – Účty státní pokladny účtuje pouze Státní pokladna, a to o pohybech 

na svých bankovních účtech.  

Na ostatních účtech účtové třídy 2 účtují ÚJ o hotovosti, bankovních účtech a úvěrech, 

krátkodobém finančním majetku či návratných finančních výpomocích. Bankovní účty jsou 

v účtové osnově rozlišeny na Výdajový/příjmový rozpočtový účet (222, 223), které používají 

rozpočtové organizace zřízené obcí nebo VÚC a Účet státních rozpočtových příjmů/výdajů 

(224, 225), které používají státní rozpočtové organizace. Účet 221 – Bankovní účty pak 

používají ostatní účetní jednotky pro své příjmy i výdaje.  

V účtové skupině 27 – Návratné finanční výpomoci se účtuje o přijatých (účet 273) a 

především poskytnutých návratných finančních výpomocích. Jednotlivé účty jsou rozděleny 

podle příjemců výpomocí, např. pro subjekty v rámci konsolidovaného celku na nižší úrovni 

používá poskytovatel účet 271, pro podnikatelské subjekty zase účet 274. 

Zúčtovací vztahy 

Zúčtovací vztahy představují kvantifikované vztahy organizace k vnějšímu okolí i 

uvnitř organizace, které jsou předmětem účetnictví, např. vztahy k odběratelům, dodavatelům, 
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zaměstnancům, orgánům veřejné správy, Evropské unii, vztahy z titulu daní nebo pojistného. 

V účtové skupině 31 – Pohledávky se rozlišuje několik účtů pohledávek, přičemž účty 316 – 

Pohledávky z nedaňových rozpočtových příjmů a 317 – Pohledávky z daňových a celních 

rozpočtových příjmů používají státní rozpočtové organizace, účty 318 – Pohledávky 

z nedaňových příjmů obcí a vyšších územních celků a rozpočtových organizací zřízených obcí 

a vyšším územním celkem a 319 – Pohledávky z daňových příjmů obcí a vyšších územních 

celků používají rozpočtové organizace zřízení obcí nebo VÚC. Na účtech 311 – Odběratelé a 

315 – Ostatní pohledávky pak účtují především příspěvkové organizace.  

V souvislosti s pohledávkami se v této třídě účtuje také o opravných položkách 

k pohledávkám, které znamenají dočasné snížení hodnoty pohledávky v případě rizika, že 

dlužník nezaplatí plnou částku. Opravné položky se dělí na zákonné (daňově uznatelné) a 

ostatní, všechny se evidují na účtu 391 – Opravná položka k pohledávkám s příslušným 

analytickým členěním. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladových účtů 557 – 

Tvorba zákonných opravných položek z provozní činnosti nebo 558 – Tvorba ostatních 

opravných položek z provozní činnosti. Opravné položky se také mohou tvořit k pohledávkám 

přihlášeným do konkurzního nebo restrukturalizačního řízení.  

Mezi zúčtovací vztahy se řadí také transfery, což jsou vzájemné vztahy účetních 

jednotek rozpočtového, mimorozpočtového, peněžního i nepeněžního charakteru. 

O transferech účtují organizace VS jako o závazku na příslušném účtu v účtové skupině 35 

(podle toho od koho a komu je poskytován) souvztažně s nákladovými účty ve skupině 58 

v případě poskytovatele transferu, nebo s výnosovými účty ve skupinách 68 a 69 v případě 

příjemce. Transfery se dělí na kapitálové a běžné. Běžné transfery jsou poskytovány 

na provozní činnost a účtují se přímo do nákladů a výnosů. Kapitálové transfery se poskytují 

na financování např. dlouhodobého majetku. V případě, že kapitálový transfer poskytuje 

zřizovatel, ať už obec, VÚC nebo správce rozpočtové kapitoly, své rozpočtové nebo 

příspěvkové organizace, je nutné kapitálový transfer časově rozlišovat, tzn. příjem 

kapitálového transferu se zaúčtuje jako pohledávka např. na účet 357 – Ostatní zúčtování 

rozpočtu obce a vyššího územního celku souvztažně s účtem 384 – Výnosy příštích období. Při 

odpisování majetku, na jehož pořízení ÚJ obdržela transfer, se pak poměrná část přeúčtuje 

do výnosů buď v plné výši odpisu, pokud byl majetek plně hrazen transferem, nebo jen 

poměrné části odpisu odpovídající poměru, který tvořil transfer z pořizovací ceny. 

Poskytovatel takovéhoto transferu účtuje zrcadlově o nákladech, které také časově rozlišuje a 

na konci každého účetního období mají příjemce i poskytovatel povinnost stav odsouhlasit.  
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Transfer, který je poskytnut účetní jednotce a ta jej poté poskytne jinému subjektu, nemá 

v konečném důsledku na ÚZ jednotky vliv. 

Vlastní jmění a dlouhodobé závazky 

Na účtech účtových skupin 41 až 43 se účtuje vlastní jmění účetní jednotky, které 

představuje rozdíl majetku a závazků. Samostatný účet vlastního jmění v účtové osnově 

zařazen není. Mezi účty jmění tedy patří oceňovací rozdíly v účtové skupině 41, účty fondů ve 

skupině 42 a výsledky hospodaření, a to účet 428 – Nerozdělený výsledek hospodaření 

minulých let a 431 – Výsledek hospodaření. Mezi fondy patří zákonný rezervní fond, o kterém 

se účtuje na účtu 421 a ostatní fondy na účtu 427, který je dále rozdělen v rámci analytické 

evidence podle jednotlivých druhů fondů, které příslušná účetní jednotka tvoří. Mezi tyto 

fondy patří např. sociální fond, který povinně tvoří příspěvkové organizace či Slovenský 

pozemkový fond, nebo také fond reprodukce, který se tvoří z odpisů dlouhodobého majetku 

ve vlastnictví pozemkového fondu. 

Ve čtvrté účtové třídě se účtuje také o rezervách, a to o zákonných (tedy těch, které 

mají vliv na základ daně) na účtu 451 a ostatních (účetních) na účtu 459.  

Náklady a výnosy 

Nákladové a výnosové účty jsou vymezeny podle druhového členění např. 

na spotřebované nákupy a služby, osobní náklady, tržby, aktivaci nebo mimořádné náklady a 

výnosy. Rozdělení a vymezení příslušných účtů je velmi podobné jako v účetnictví 

podnikatelů. Podrobnější členění pak mají náklady v účtové skupině 58 i výnosy v účtových 

skupinách 68 a 69 týkající se transferů. V účtové skupině 63 se nacházejí účty výnosů 

z výkonů veřejné správy, a to účet 631 – Daňové a celní výnosy státu, 632 – Daňové výnosy 

samosprávy a 633 – Výnosy z poplatků.  

Uzávěrkové účty a podrozvahové účty 

Uzávěrkové účty 701 – Počáteční účet rozvažný, 702 – Konečný účet rozvažný a  

710 – Účet výsledku hospodaření slouží k uzavírání účtu na konci účetního období a pro 

otevírání účtů v novém účetním období. V účtové třídě 7 může ÚJ evidovat také 

podrozvahové účty, a to v účtových skupinách 75 až 79, názvy a obsahové vymezení 

jednotlivých účtů si určí daná účetní jednotka podle svého uvážení, např. pro sledování 

pronajatého majetku, majetku přijatého do úschovy, odepsaných pohledávek nebo materiálu 

ve skladech civilní ochrany. 

Vnitroorganizační účetnictví 

Vymezení účtů si volí každá účetní jednotka podle své potřeby.  
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3.2.2 Účetní závěrka 

Zákon č. 431/2002 Z. z., o účetnictví stanovuje každé ÚJ povinnost sestavit 

k poslednímu dni účetního období individuální účetní závěrku. Opatření MF SR 

o individuální účetní závěrce stanovuje podrobnosti. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a poznámky. Svému zřizovateli nebo Ministerstvu financí předkládají všechny 

účetní jednotky svou řádnou ÚZ do 1. února následujícího účetního období kromě 

Ministerstva financí, které předkládá ÚZ do 5. února. ÚJ, které mají povinnost sestavovat 

mimořádnou účetní závěrku, ji předkládají do 30 dní od data, ke kterému se sestavuje. Údaje 

se uvádějí v eurech, zaokrouhluje se matematicky. 

Konsolidovanou ÚZ sestavuje od roku 2009 správce kapitoly, obec a VÚC za své 

zřízené organizace, konsolidovanou ÚZ za ústřední správu sestavuje Ministerstvo, to také 

sestavuje následně i souhrnnou konsolidovanou ÚZ za celou veřejnou správu, která byla 

poprvé sestavena za období 2010.  

Rozvaha 

Obsahové vymezení položek rozvahy navazuje na příslušné účty z rámcové účtové 

osnovy a další účty vytvořené ÚJ a uvedené v účtovém rozvrhu. Uspořádání rozvahy je 

uvedeno v příloze č. 1 k opatření MF SR o individuální ÚZ. Jednotlivé položky na straně 

aktiv se uvádějí hodnotě bez úprav (brutto hodnota), v další sloupečku je uvedena informace 

o výši oprávek a opravných položek za dané období (korekce), ve třetím sloupečku se uvádí 

hodnota aktiv snížená o korekce (netto hodnota). V posledním sloupci se uvádí pro srovnání 

netto hodnota k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícímu účetní období. U pasiv se 

uvádí pouze hodnota k okamžiku sestavení ÚZ a pro porovnání informace o stavu položek 

na konci minulého období. 

Výkaz zisků a ztrát 

Uspořádání položek nákladů a výnosů, stejně jako v rozvaze, navazuje na účtový 

rozvrh dané ÚJ. Vzor výkazu zisků a ztrát je uveden v příloze č. 2 k opatření MF SR 

o individuální ÚZ. Hodnoty jednotlivých položek jsou uvedeny za běžné účetní období, a to 

v rozlišení za hlavní činnost a podnikatelskou činnost, třetí sloupeček je součtový za obě 

činnosti a ve čtvrtém sloupci je uvedena hodnota za bezprostředně předcházející účetní 

období.  

Poznámky 

Poznámky doplňují informace uvedené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát, jako je např. 

přehled o pohybu dlouhodobého majetku, vymezení majetkových podílů v jiných 
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společnostech, přehled o změnách rezerv a další. Součástí poznámek je i přehled o změnách 

vlastního jmění. Jsou zde uvedeny také informace o používaných účetních zásadách a 

metodách, o údajích na podrozvahových účtech, o příjmech a výhodách členů orgánů ÚJ, 

o rozpočtu a jeho plnění a o transferech a dalších vztazích se subjekty veřejné správy.  

 

3.3  Zdaňování organizací ve veřejném sektoru 

3.3.1 Daň z příjmů právnických osob 

Povinnost přiznat daň z příjmů upravuje zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů. Poplatníky 

daně z příjmů právnických osob jsou všechny organizace veřejné správy, ovšem zákon 

vymezuje jejich příjmy, které nejsou předmětem této daně anebo které jsou od této daně 

osvobozeny. Zákon charakterizuje obce, vyšší územní celky, rozpočtové organizace, 

příspěvkové organizace, státní fondy, vysoké školy, Sociální pojišťovnu a další organizace, 

jejichž nezisková činnost vyplývá ze zvláštního zákona, jako poplatníky, kteří nejsou založeni 

nebo zřízeni za účelem podnikání. Předmětem daně z příjmů těchto poplatníků jsou tedy 

pouze příjmy z činností, kterými dosahují zisk nebo mohou dosáhnout zisk, včetně příjmů 

z prodeje majetku, příjmů z nájemného, z reklam, z členských příspěvků a příjmů, ze kterých 

se daň vybírá srážkou. Z výše uvedených příjmů, které jsou předmětem daně, jsou však dále 

osvobozeny příjmy: 

- z činnosti, za jejímž účelem poplatníci vznikli a která není podnikáním, 

- z grantů poskytovaných na základě mezinárodních smluv, 

- rozpočtových organizací z prodeje a pronájmu majetku, které jsou zahrnuty 

do rozpočtu zřizovatele, 

- obcí a VÚC z prodeje a pronájmu vlastního majetku, 

- státních fondů. 

Základ daně u účetních jednotek, které vedou podvojné účetnictví, se vypočítá 

z výsledku hospodaření po úpravách o položky, které jsou ve výsledku hospodaření zahrnuty, 

ale nejsou předmětem daně a také o položky, které základ daně ovlivní, ale v účetním 

výsledku hospodaření nejsou zahrnuty. Tyto položky jsou uvedeny v zákoně o DzP. 

Sazba daně z příjmů právnických osob je 23 %. 

Účetní jednotky si také mohou snížit základ daně o ztrátu dosaženou v některém 

z předcházejících období, nejvýše však v následujících sedmi letech, a jen do výše základu 

daně za daný rok. 
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Zákon o dani z příjmů v § 50 stanovuje, že poplatníci mohou využít možnosti 

poukázat podíl jimi zaplacené daně neziskovým organizacím (např. nadacím, obecně 

prospěšným společnostem, Slovenskému Červenému kříži nebo Protidrogovému fondu), a to 

prohlášením v daňovém přiznání. Podíl poukázaný právnickými osobami je stanoven 

zákonem ve výši minimálně 8,3 Eur a maximálně 2 % ze zaplacené daně. Příjemce, který tuto 

částku obdrží, ji musí použít na zákonem stanovené účely související s jeho hlavní činností, 

jako je ochrana lidských práv, poskytování sociální pomoci či zachování kulturních hodnot. 

Příjemce může prostředky využít i k nákupu dlouhodobého majetku nebo na reklamu, která 

však musí propagovat jeho hlavní činnost.  

Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po skončení 

zdaňovacího období, tzn. do 31. 3. V této lhůtě je daň také splatná. Přiznání nemusí podávat 

subjekty, které mají pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, rozpočtové a příspěvkové 

organizace ani v případě, že mají pouze příjmy osvobozené od daně. 

 

3.3.2 Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 582/2004 Z. z., o místních daních a 

místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady. Daň z nemovitostí patří 

k místním daním, o kterých rozhoduje obec. Každá obec, jako správce daně, tedy může 

stanovit všeobecně závazným nařízením, ze kterých nemovitostí, v jaké výši či zda vůbec daň 

stanoví, s ohledem na obecné ustanovení zákona, které např. stanoví základní sazbu daně pro 

pozemky i pro stavby a byty. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků, daň ze staveb a daň 

z bytů a nebytových prostor, a to takových, které se nacházejí na území Slovenské republiky.  

Od daně z nemovitostí jsou osvobozeny pozemky a stavby, případně byty: 

- ve vlastnictví obce, která je správcem daně, nebo ve správě jejích městských částí, 

- ve vlastnictví veřejných vysokých škol nebo ve vlastnictví státu a ve správě 

státních vysokých škol,  

- ve vlastnictví státu a samosprávných krajů sloužící jimi zřízeným organizacím 

ke střednímu či vyššímu odbornému vzdělávání. 

Obec jako správce daně může dále všeobecným nařízením osvobodit nebo snížit daň 

z nemovitostí, kterými jsou např.: 

- pozemky a stavby ve vlastnictví právnických osob, které nebyly založeny 

za účelem podnikání a využívají tyto nemovitosti ke své hlavní činnosti,  

- pozemky, které slouží jako hřbitovy, urnové háje nebo rozptylové louky, 
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- veřejně přístupné parky a sportovní areály, 

- stavby a byty sloužící školám nebo zdravotnickým zařízením, kina, knihovny, 

- nemovitosti ve vlastnictví občanů v hmotné nouzi, s těžkým zdravotním 

postižením nebo občanů starších 62 let (obec však může hranici snížit nebo naopak 

zvýšit), pokud je využívají pouze pro osobní potřebu, 

- pozemky mimo zastavěnou část obce, na nichž vykonávají svou hlavní činnost 

samostatně hospodařící rolníci. 

Daňová povinnost vzniká k 1. 1. běžného období, pokud k tomuto dni poplatník nabyl 

vlastnictví k nemovitosti, pokud nabyl vlastnictví v jiný den, vzniká daňová povinnosti k 1. 1. 

následujícího období. Daňové přiznání se podává do 31. 1. v období, kdy daňová povinnost 

vznikla. Na základě daňového přiznání se daň vyměří a je splatná do 15 dnů ode dne, kdy 

rozhodnutí o vyměření nabude právoplatnost. 

3.3.3 Daň z motorových vozidel 

Daň z motorových vozidel patří, stejně jako daň z nemovitostí, mezi místní daně a je 

upravena zákonem č. 582/2004 Z. z., o místních daních a místním poplatku za komunální 

odpady a drobné stavební odpady. Stanovení daně z motorových vozidel má v kompetenci 

každý vyšší územní celek v rámci svého území, a to včetně sazeb daně, které ale nesmí být 

nižší než sazby stanovené zákonem.  

Předmětem daně jsou osobní a nákladní motorová vozidla a přípojná vozidla, která 

jsou evidována na Slovensku a jsou používána k podnikání nebo k činnosti, ze které plynou 

příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Od daně jsou osvobozena vozidla, jejichž 

držitelem je VÚC a vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů. VÚC mohou dále 

osvobodit nebo snížit daň všeobecně závazným nařízením podle místních podmínek u 

vozidel sloužících: 

- zdravotní, báňské, horské nebo letecké záchranné službě,  

- požární ochraně, 

- výhradně pro zemědělskou a lesní výrobu, 

- k podnikání, pokud splňují emisní limity EURO 3 a vyšší.  

Sazbou daně je určena podle zdvihového objemu motoru u osobních automobilů a 

podle hmotnosti a počtu náprav u ostatních vozidel.  

Přiznání k dani se podává do 31. ledna následujícího období, ale již během 

zdaňovacího období jsou poplatníci povinni platit zálohy. Pokud je předpokládaná daň 

u jednoho správce daně vyšší než 660 Eur, ale nižší než 8 292 Eur, hradí se zálohy čtvrtletně 
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ve výši jedné čtvrtiny předpokládané daně, pokud je předpokládaná daň vyšší než 8 292 Eur, 

hradí se měsíčně jedna dvanáctina. Pokud se předpokládá daň nižší než 660 Eur a v případě, 

že daňová povinnost vznikla v průběhu období, zálohy se neplatí. Daň nebo doplatek daně je 

splatný ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

 

3.3.4 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je upravena v zákoně č. 222/2004 Z. z., o dani z přidané 

hodnoty.  Předmětem této daně je dodání zboží za protihodnotu v tuzemsku, poskytnutí služby 

za protihodnotu, nabytí zboží za protihodnotu z jiného členského státu EU a dovoz zboží 

do tuzemska. Zdanitelnou osobou je osoba, která vykonává nezávisle ekonomickou činnost. 

Podle § 3 odst. 4: „Státní orgány a jejich rozpočtové organizace, státní fondy, orgány územní 

samosprávy a jejich rozpočtové organizace a jiné právnické osoby, které jsou orgány veřejné 

moci, se nepovažují za zdanitelné osoby, pokud konají v rozsahu své hlavní činnosti, a to ani 

v případě, že přijímají v souvislosti s touto činností platby, s výjimkou, kdy tato činnost 

výrazně narušuje anebo může výrazně narušit hospodářskou soutěž.“ Další výjimky, kdy jsou 

organizace veřejné správy povinny své úkony zdaňovat, jsou uvedeny v příloze č. 8 zákona 

o DPH a jsou to např. činnosti v rámci poskytování telekomunikačních služeb, přepravy osob 

a zboží, dodání vody, plynu, elektřiny a tepla či služby cestovního ruchu, avšak jen v případě, 

že některou z těchto činností vykonávají v nezanedbatelném rozsahu. Naopak mezi služby, 

které jsou plně osvobozeny, patří zdravotní péče, poštovní služby, sociální pomoc, služby 

související s výchovou, vzděláváním a sportem.  

Základem daně je částka, která tvoří protihodnotu, v případě dovozu jde o celní 

hodnotu. Základní sazba daně je stanovena na přechodné období ve výši 20 %.  Snížená sazba 

je ve výši 10 % a vztahuje se především na zdravotnické potřeby a knihy, podrobný seznam je 

uveden v příloze č. 7 zákona o DPH.  

Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, kterým je 

kalendářní měsíc nebo čtvrtletí, ve stejném termínu je daň také splatná. 
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4. Srovnání účetnictví a zdaňování neziskových 

veřejnoprávních organizací v České republice a na 

Slovensku 

4.1  Srovnání právní úpravy 

4.1.1 Srovnání právní úpravy u územní samosprávy 

V České republice patří mezi orgány územní samosprávy obce, kraje a hlavní město 

Praha, na Slovensku jsou to obce, mezi které se řadí i hlavní město Bratislava, která je stejně 

jako Praha upravena samostatným zákonem, a vyšší územní celky. Organizační uspořádání i 

pravomoci obcí, obou hlavních měst i krajů je velmi podobné v obou státech, stejně jako je 

velmi podobná skladba rozpočtu těchto organizací. Liší se ale například v podílech 

na celostátním výnosu daní, např. obce v ČR mají podíl 19,93 % na výnosu DPH a 21, 4 % 

na výnosu daně z příjmů, a to fyzických i právnických osob, kdežto obce v SR mají podíl 

pouze na dani z příjmů fyzických osob, ovšem daleko vyšší – 65, 4 %. 

V ČR hospodaří územní samosprávné celky samostatně, k zabezpečení dalších 

činností mohou zřizovat příspěvkové organizace nebo organizační složky. V SR hospodaří 

územní samosprávné celky prostřednictvím svých rozpočtových a příspěvkových organizací.  

České orgány územní samosprávy nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, 

ale musí požádat o přezkoumání hospodaření auditora, krajský úřad (v případě obcí) nebo 

Ministerstvo financí (v případě krajů). Od roku 2013 mají také povinnost schvalování ÚZ. 

Slovenské obce a VÚC mají ze zákona povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. 

Územní samosprávné organizace v ČR se, jakožto  

poskytovatelé veřejné finanční podpory, musí podrobit finanční kontrole, a to veřejnosprávní 

finanční kontrole, kterou provádí kontrolní orgány, a vnitřní finanční kontrole, kterou zajišťují 

především vlastní útvary interního auditu. Stejně tak samosprávné orgány v SR, protože 

hospodaří s veřejnými prostředky, jsou kontrolovány Ministerstvem financí v rámci finanční 

kontroly. Kromě této finanční kontroly provádí Ministerstvo financí také vládní audit 

hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu a ze zahraničí, kterými jsou financovány 

společné programy SR a EU.  

V České republice jsou v legislativě daleko podrobněji upraveny dobrovolné svazky 

obcí, obce na Slovensku se také mohou sdružovat, ale postavení sdružení obcí je velmi 

podobné jako sdružení ostatních právnických osob. V České republice je zákonem vymezeno 
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sedm regionů a zřízeny Regionální rady regionů soudržnosti pro podporu rozvoje regionů 

ve vymezených oblastech. V SR spadá rozhodování o podpoře rozvoje do pravomoci vyšších 

územních celků, které mohou vzájemně spolupracovat. 

 

4.1.2 Srovnání právní úpravy u státní správy 

V České republice je státní správa vykonávána především prostřednictvím 

organizačních složek státu, které jsou oprávněny zakládat další právnické osoby (především 

příspěvkové organizace, ale také akciové společnosti, nadace či obecně prospěšné 

společnosti), na Slovensku především prostřednictvím státních rozpočtových organizací a také 

státních příspěvkových organizací. České OSS i slovenské RO hospodaří převážně 

s prostředky státního rozpočtu přidělené podle toho, pod kterou kapitolu státního rozpočtu 

jsou zařazeny. Výčet jednotlivých kapitol je velmi podobný. Skladba rozpočtů jednotlivých 

subjektů v obou státech se nijak výrazně neliší.  

České orgány státní správy, stejně jako orgány územní samosprávy, nemají povinnost 

ověření účetní závěrky auditorem. Slovenské rozpočtové a příspěvkové organizace mají 

ze zákona povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Organizační složky státu 

poskytují finanční podporu z veřejných prostředků, proto se musí podrobit veřejnosprávní 

finanční kontrole pod dohledem Ministerstva financí ČR a také vnitřní finanční kontrole, 

neboli vnitřnímu auditu. Státní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace ve Slovenské 

republice ze své podstaty hospodaří s veřejnými prostředky, proto je jim také nařízena 

finanční kontrola těchto operací. Ministerstvo financí SR, které provádí finanční kontrolu, 

provádí na dohled nad vládním auditem transakcí rozpočtových a příspěvkových organizací 

s prostředky ze státního rozpočtu a ze zahraničí, kterými jsou financovány společné programy 

SR a EU. Státní RO a PO, na rozdíl od orgánů slovenské územní samosprávy, mají povinnost 

zřídit útvar pro vnitřní audit. Z výše uvedeného výčtu kontrolních systémů je zřejmé, že 

transakce s veřejnými prostředky jsou kontrolovány na více úrovních v obou státech. 

 

4.1.3 Srovnání právní úpravy u státních fondů a pozemkových fondů 

Mezi organizace působící v oblasti státní správy patří v obou státech státní fondy a 

dále Slovenský pozemkový fond a Fond národního majetku SR. V České republice existuje 

v současnosti šest státních fondů, na Slovensku byla většina státních fondů zrušena reformou 

v roce 2001, jejich úkoly přešly na příslušná ministerstva a v současnosti jsou zřízeny státní 
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fondy na podporu pouze tří specifických oblastí. V některých dalších oblastech působí v SR 

tzv. nestátní účelové fondy, které hospodaří samostatně, nejsou závislé na veřejných 

financích, avšak i těmto fondům mohou být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na pomoc 

při financování významných projektů, které jsou ve všeobecném zájmu.  

V ČR existoval do konce roku 2012 Pozemkový fond ČR, který hospodařil 

s nemovitým majetkem České republiky, byl oprávněn zakládat obchodní společnosti a také 

podnikat, byl zrušen a některé jeho pravomoci přešly na Státní pozemkový úřad, který je 

v současné době organizační složkou státu. Fond národního majetku ČR, který se také podílel 

na privatizačních projektech, byl zrušen v roce 2005. Fond národního majetku SR hospodaří 

s majetkem Slovenské republiky, může jej vkládat i do stávajících či nově založených 

obchodních společností. Na rozdíl od ostatních fondů, Slovenský pozemkový fond není 

oprávněn k podnikání, majetek státu pouze spravuje, převádí nebo prodává.  

Na státní fondy v ČR se vztahují stejná pravidla pro finanční kontrolu jako pro ostatní 

orgány veřejné správy, kromě toho si však navíc musejí nechat ověřit účetní závěrku 

auditorem. Na státní fondy SR, Fond národního majetku i Slovenský pozemkový fond se také 

vztahují pravidla pro ústřední správu, tedy povinnost auditu ÚZ, finanční kontroly, vládního i 

vnitřního auditu. 

 

4.2  Srovnání účetnictví veřejnoprávních organizací 

V členských státech Evropské unie probíhá proces sjednocování účetnictví a 

výkaznictví veřejného sektoru na akruální bázi, a to za účelem získání souhrnných údajů 

za jednotlivé členské státy tak, aby byly porovnatelné. Vzhledem k tomu, že Česká i 

Slovenská republika jsou od 1. 5. 2004 členskými státy EU, vztahují se předpisy a nařízení 

EU na oba státy stejně. 

 

Právní přepisy a jejich obsahová náplň 

V České republice je účetnictví NVÚJ upraveno těmito předpisy: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 410/2009. Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- České účetní standardy č. 701 – 710 pro některé vybrané účetní jednotky 
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Ve Slovenské republice je účetnictví ve veřejném sektoru upraveno těmito předpisy: 

- zákon č. 431/2002 Z. z., o účetnictví, 

- opatření Ministerstva financí SR č. MF/16786/2007-31, kterým se ustanovují 

podrobnosti o postupech účtování a rámcové účtové osnovy pro rozpočtové 

organizace, příspěvkové organizace, státní fondy, obce a vyšší územní celky, 

ve znění pozdějších opatření, 

- opatření Ministerstva financí SR č. MF/25755/2007-31, kterým se ustanovují 

podrobnosti o uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek 

individuální účetní závěrky, termíny a místo předkládání účetní závěrky pro 

rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, státní fondy, obce a vyšší územní 

celky, ve znění pozdějších opatření.  

 

Základním předpisem v obou státech je zákon o účetnictví. Vzhledem k tomu, že se 

oba zákony vztahují na všechny účetní jednotky v daném státě, tedy i podnikatelské subjekty 

či nestátní neziskové organizace, jsou ustanovení v těchto zákonech spíše obecnější. Definují 

např. předmět účetnictví, účetní doklady či podmínky pro sestavování účetních závěrek. 

Dalším předpisem je v České republice vyhláška, která upravuje ustanovení ze zákona 

o účetnictví pro potřeby účetnictví některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška je 

určena pouze pro NVÚJ a stanoví tedy podrobněji rozsah a způsob sestavování účetní 

závěrky, obsahové vymezení některých položek v účetní závěrce, směrnou účtovou osnovu a 

také účetní metody. Pro úpravu postupů účtování ve složitějších oblastech bylo vypracováno 

deset Českých účetních standardů. Tyto standardy však dosud neupravují celou problematiku 

účetnictví a postupně se připravují další, pro srovnání – před reformou bylo vypracováno 

standardů 22.   

Ve Slovenské republice existují kromě zákona o účetnictví také opatření Ministerstva 

financí, které stanovují podrobnosti o postupech účtování, rámcovou účtovou osnovu a 

podrobnosti týkající se individuální účetní závěrky. Na rozdíl od Českých účetních standardů 

Slovenské účetní standardy nejsou vypracovány, účetní jednotky se řídí postupy účtování, 

které jsou zahrnuty v příslušném opatření MF, případně také podle mezinárodním standardů 

pro veřejný sektor. Opatření MF, které se zabývá postupy účtování, zahrnuje všechny oblasti 

účetnictví, avšak nepopisuje je tak detailně jako právě České účetní standardy v ČR. 
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Rozsah vedení účetnictví 

V České republice vedou v současné době všechny účetní jednotky ve veřejném 

sektoru podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví však lze vést ve zjednodušeném nebo plném 

rozsahu. Podle platné legislativy mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pouze 

příspěvkové organizace, které nejsou konsolidující jednotkou podle zákona o účetnictví a u 

kterých o tom rozhodne jejich zřizovatel, tzn. příspěvkové organizace malého rozsahu nebo 

s malým obratem, u kterých je zjednodušený rozsah dostačující. Ostatní některé vybrané 

účetní jednotky musí vést podvojné účetnictví v plném rozsahu.  

Ve Slovenské republice účtují všechny účetní jednotky státní správy i samosprávy 

v soustavě podvojného účetnictví. Do roku 2008 mohly malé a nepodnikající příspěvkové 

organizace zřízené obcí nebo VÚC vést pouze jednoduché účetnictví. Podvojné účetnictví se 

již dále nedělí podle rozsahu jako v České republice, tzn. že všechny ÚJ mají při vedení 

účetnictví stejné povinnosti. 

 

Účtové osnovy a další specifika účetnictví 

Následující tabulka č. 4.1 zobrazuje porovnání dvou účtových osnov, pro přehlednost 

nejsou uvedeny všechny účty, ale pouze účtové skupiny. Celé účtové osnovy jsou uvedeny 

v přílohách č. 3 a 4.  

 

Tab. 4.1 Účtové osnovy pro veřejný sektor v ČR a SR 

Účtová osnova v ČR Účtová osnova v SR 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

04 – Pořízení dlouhodobého majetku 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a dlouhodobý hmotný majetek 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky 

11 – Materiál 

12 – Zásoby vlastní výroby 

13 – Zboží a ostatní zásoby 

Účtová třída 1 – Zásoby 

11 – Materiál 

12 – Zásoby vlastní výroby 

13 – Zboží 
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14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 

15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

17 – Opravné položky k dlouhodobému finančnímu 

majetku 

18 – Opravné položky k zásobám 

19 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – Opravné položky k zásobám 

Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, 

krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a 

půjčky 

 

 

22 – Bankovní účty organizačních složek státu a běžné 

účty státních fondů 

23 – Bankovní účty územních samosprávných celků 

24 – Ostatní bankovní účty 

25 – Krátkodobý finanční majetek 

26 – Peníze 

 

28 – Krátkodobé úvěry a půjčky 

Účtová třída 2 – Finanční účty 

 

 

20 – Vztahy k účtům klientů státní pokladny 

21 – Peníze 

22 – Účty v bankách 

 

23 – Běžné bankovní úvěry 

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci 

25 – Krátkodobý finanční majetek 

26 – Převody mezi finančními účty 

27 – Návratné finanční výpomoci 

28 – Účty státní pokladny 

29 – Opravné položky ke krátkodobém finančnímu 

majetku 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 

31 – Krátkodobé pohledávky 

32 – Krátkodobé závazky 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

 

34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 

35 – Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení 

36 – Pohledávky a závazky z ručení a finančních 

operací 

37 – Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

39 – Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 

31 – Pohledávky 

32 – Závazky 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a orgány sociálního 

pojištění a zdravotního pojištění 

34 – Zúčtování daní a poplatků 

35 – Zúčtování mezi subjekty veřejné správy 

36 – Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů, závazky a pohledávky vůči sdružení 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

38 – Časové rozlišení nákladů a výnosů 

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní 

zúčtování 

Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek 

hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a 

pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování 

Účtová třída 4 – Vlastní jmění a dlouhodobé 

závazky 
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40 – Jmění účetní jednotky a upravující položky 

41 – Fondy účetní jednotky 

 

 

43 – Výsledky hospodaření 

44 – Rezervy 

45 – Dlouhodobé závazky 

46 – Dlouhodobé pohledávky 

47 – Dlouhodobé zálohy na transfery 

49 – Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 

 

41 – Oceňovací rozdíly 

42 – Fondy tvořené z kladného výsledku hospodaření 

a převedené výsledky hospodaření 

43 – Výsledek hospodaření 

 

45 – Rezervy 

46 – Bankovní úvěry 

47 – Dlouhodobé závazky 

Účtová třída 5 – Náklady 

50 – Spotřebované nákupy 

51 – Služby 

52 – Osobní náklady 

53 – Daně a poplatky 

54 – Ostatní náklady 

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky 

 

56 – Finanční náklady 

57 – Náklady na transfery 

58 – Náklady ze sdílených daní a poplatků 

59 – Daň z příjmů 

Účtová třída 5 – Náklady 

50 – Spotřebované nákupy 

51 – Služby 

52 – Osobní náklady 

53 – Daně a poplatky 

54 – Ostatní náklady na provozní činnost 

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z provozní a 

finanční činnosti a zúčtování časového rozlišení 

56 – Finanční náklady 

57 – Mimořádné náklady 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodů příjmů 

59 – Daň z příjmů 

Účtová třída 6 – Výnosy 

60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží 

 

 

63 – Výnosy z daní a poplatků 

64 – Ostatní výnosy 

 

 

66 – Finanční výnosy 

67 – Výnosy z transferů 

68 – Výnosy ze sdílených daní a poplatků 

Účtová třída 6 – Výnosy 

60 – Výnosy za vlastní výkony a zboží 

61 – Změna stavu vnitroorganizačních zásob 

62 – Aktivace 

63 – Daňové a celní výnosy z poplatků 

64 – Ostatní výnosy 

65 – Zúčtování rezerv a opravných položek z provozní 

a finanční činnosti a zúčtování časového rozlišení 

66 – Finanční výnosy 

67 – Mimořádné výnosy 

68 – Výnosy z transferů a rozpočtových příjmů ve 

státních rozpočtových organizacích a příspěvkových 

organizacích 

69 – Výnosy z transferů a rozpočtových příjmů 

v obcích, vyšších územních celcích a v rozpočtových 

organizacích a příspěvkových organizacích zřízených 

obcí nebo vyšším územním celkem 

Účtová třída 7 – Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 7 – Uzávěrkové účty a podrozvahové 
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účty 

70 – Rozvahové uzávěrkové účty 

71 – Výsledkový uzávěrkový účet 

75 až 79 – Podrozvahové účty 

Účtová třída 8 – Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 8 – Vnitroorganizační účetnictví 

Účtová třída 9 – Podrozvahové účty 

90 – Majetek účetní jednotky 

91 – Vyřazené pohledávky a závazky 

92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání 

majetku jinou osobou 

93, 94, 95 – Další podmíněné pohledávky a ostatní 

podmíněná aktiva 

96 – Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího 

majetku 

97, 98 -  Další podmíněné závazky a ostatní 

podmíněná pasiva 

99 – Vyrovnávací účty 

Účtová třída 9 – Vnitroorganizační účetnictví 

 

Z tabulky 4.1 vyplývá, že účtové osnovy pro veřejný sektor v ČR a SR nejsou totožné. 

Některé rozdíly jsou pouze „kosmetické“ a účty se stejným obsahovým vymezením se 

nacházejí pouze pod jinými čísly. Mezi českým a slovenským účetnictvím však existují i další 

rozdíly, které nevyplývají jen z účtové osnovy, ale i z dalších účetních předpisů.  

Rozdílná je například hranice ocenění majetku pro zařazení do dlouhodobého 

majetku, v ČR je mezi dlouhodobý majetek zařazen do DNM v hodnotě vyšší než 60 000 Kč 

a DHM v hodnotě vyšší než 40 000 Kč. Na Slovensku jsou tyto hranice přibližně stejné, 

mohou se lišit v závislosti na rozdílném kurzu, a jsou 2 400 Eur (cca 60 000 Kč) pro DNM a 

1 700 Eur (cca 42 500 Kč) pro DHM. Rozdílné cenové hranice souvisí také s posuzováním 

technického zhodnocení, nejsou však jedinou odlišností. V ČR evidují jednotlivá technická 

zhodnocení provedená během účetního období na jednom majetku na uspořádacích účtech a 

na konci období podle celkové hodnoty buď o hodnotu zhodnocení navýší cenu majetku, nebo 

jej zaúčtují do nákladů jako opravu, kdežto na Slovensku ÚJ posuzují technické zhodnocení 

již během období a v okamžiku, kdy nemusí mít dostatečné informace, zda se o technické 

zhodnocení jedná nebo ne. Liší se také posuzování drobného dlouhodobého majetku. 

Zatímco v ČR jsou pravidla přesně vymezena – jsou stanoveny cenové hranice pro drobný 

dlouhodobý majetek i pro jiný drobný dlouhodobý majetek, který se eviduje v podrozvahové 

evidenci, včetně konkrétních účtů. V SR jsou ustanovení volnější a ÚJ se může sama 
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rozhodnout, zda je pro ni daný majetek významný a zařadí jej mezi drobný dlouhodobý 

majetek, nebo jej zaúčtuje při pořízení do nákladů či do zásob. Zvláštností také je, že 

ve slovenské účtové osnově se vyskytuje samostatný účet pro dopravní prostředky.  

Účtování zásob způsobem A i B je stejné v obou státech, liší se však účtování o 

zásobách vlastní výroby. České ÚJ účtují o změně stavu zásob vlastní výroby přes nákladové 

účty, zatímco slovenské ÚJ přes výnosové účty. Stejný rozdíl je také u účtování o aktivaci, 

přičemž v ČR se k aktivaci vztahuje pouze jeden nákladový účet, ale v SR jsou vymezeny 

aktivační výnosové účty čtyři. 

V české účtové osnově je opravným položkám vymezena část účtové třídy 1 a účty 

těchto položek jsou podrobně rozčleněny již na úrovni syntetických účtů. Ve slovenské 

osnově se účty opravných položek vyskytují v různých účtových třídách, podle toho, ke 

kterému majetku se vztahují a jsou vymezeny pouze obecně, proto musí slovenské ÚJ dbát 

na podrobnější analytické členění. Dalším rozdílem týkajícím se opravných položek je jejich 

výše, kterou si účetní jednotky mohou uplatňovat ze zákona, v ČR je to 10 % ze jmenovité 

hodnoty za každých 90 dnů po splatnosti, v SR je zákonem stanovena pouze výše opravných 

položek, které mají vliv na základ daně z příjmů, výši účetní opravné položky si může ÚJ 

stanovit podle konkrétního případu. Opravné položky se však nevztahují na pohledávky 

z výkonu veřejné správy.  

Na rozdíl od účetnictví podnikatelů, ani jedna osnova neobsahuje dohadné účty. 

Podstatný rozdíl je v účtování transferů. V České republice se rozlišují investiční 

transfery, které příjemce účtuje do účtů jmění, a provozní, které pro něj znamenají výnos. 

Poskytovatel v obou případech účtuje o nákladu. Ve Slovenské republice jsou transferové 

operace vždy nákladem pro poskytovatele a výnosem pro příjemce.  

V České republice mají NVÚJ vymezenu účtovou skupinu 40 pro účtování vlastního 

jmění, včetně samostatného účtu jmění. Organizace veřejného sektoru na Slovensku 

samostatný účet jmění vůbec nemají, účtují pouze prostřednictvím výsledku hospodaření, 

fondů a případně oceňovacích rozdílů. Česká účtová osnova také podrobně vymezuje 

jednotlivé fondy účetní jednotky, existují zde dokonce dva typy rezervních fondů odlišené 

podle prostředků, ze kterých jsou tvořeny. V SR je vymezen zvlášť pouze zákonný rezervní 

fond, ostatní fondy jsou účtovány na jednom syntetickém účtu a každá účetní jednotka si zvolí 

individuální analytickou evidenci.  

Nákladové a výnosové účty mají podobnou strukturu, odlišnosti však vyplývají 

z různých metod účtování změny stavu zásob vlastní výroby, aktivace a transferů.  
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Uzávěrkové účty se v české osnově nacházejí v účtové třídě 4 spolu s účtem sloužícím 

pro uzavírání státního rozpočtu. Ve slovenské účtové osnově jsou uzávěrkové účty „klasicky“ 

v účtové třídě 7. Vymezení uzávěrkových účtů je stejné, v české osnově se navíc nachází 

zvláštní účet pro uzavírání příjmového a výdajového účtu organizačních složek státu. 

Vnitroorganizačnímu účetnictví jsou vymezeny v obou osnovách dvě účtové třídy, a 

to v české třídy 7 a 8, ve slovenské třídy 8 a 9. Obsahovou náplň si mohou zvolit samy účetní 

jednotky podle svých individuálních potřeb a uvážení. 

Podrozvahová evidence je pro české ÚJ závazná až do úrovně účtů, a to v účtové třídě 

9, zatímco na Slovensku používají pro podrozvahovou evidenci část třídy 7, ovšem jednotlivé 

účty ani skupiny nejsou závazné a jejich vymezení závisí pouze na rozhodnutí účetní 

jednotky.  

 

Rozdíly vyplývají také z účetní závěrky. V ČR má účetní závěrka pět povinných částí 

– rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. V SR má účetní závěrka pouze tři povinné části, konkrétně rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát a poznámky, můžeme však říct, že přehled o změnách vlastního kapitálu je také 

součástí ÚZ, protože je povinně zahrnut v poznámkách. Obsahové vymezení jednotlivých 

výkazů se příliš neliší. Termíny pro zpracování a předkládání ÚZ jsou v případě řádné 

závěrky o něco delší v ČR, NVÚJ mají povinnost zpracovat řádnou ÚZ do 25. února 

následujícího roku, resp. do 20. února v případě ÚJ, které nepředávají PAP, zatímco 

slovenské ÚJ veřejného sektoru mají povinnost zpracovat řádnou ÚZ už do 1. února, resp. 

Ministerstvo financí do 5. února. České ÚJ jsou také povinny třikrát ročně zpracovat 

mezitímní ÚZ, a to do 30 dnů, resp. 25 dnů, po skončení čtvrtletí.  

 

Návrhy možných zlepšení 

V České republice jsou striktněji vymezeny účty v účtovém rozvrhu, což přispívá 

ke snadnější konsolidaci údajů, Slovensko by tedy mohlo rozšířit rámcovou účtovou osnovu 

např. i o účty v rámci podrozvahové evidence, kde mají ÚJ v současnosti absolutní volnost. 

SR by také mohla zavést do osnovy podrobnější třídění účtů opravných položek již na úrovni 

syntetických účtů. ČR by mohla zřídit v osnově samostatný účet pro dopravní prostředky, 

které jistě v každé ÚJ zaujímají významný podíl na movitém majetku. Slovenská republika by 

také mohla zpracovat účetní standardy, které by popisovaly účetní problematiku a postupy 

podrobněji než opatření MF.  
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4.3  Srovnání zdanění veřejnoprávních organizací 

4.3.1 Daň z příjmů  

V ČR některé vybrané účetní jednotky nezdaňují příjmy v oblasti výkonu státní správy 

a samosprávy, předmětem daně jsou tedy pouze příjmy z podnikatelské činnosti či z reklam. 

Stejně tak na Slovensku neodvádí poplatníci daň z činností, pro které byli zřízeni a při nichž 

vykonávají státní správu nebo samosprávu, a zdaňují pouze příjmy z vedlejších činností a 

z podnikání. Rozdílná je sazba daně – v ČR je v současnosti 19 %, v SR 23 %. Naopak 

termíny pro podání daňového přiznání a splatnost se neliší, vše je do konce třetího měsíce 

po skončení zdaňovacího období. 

České NVÚJ si mohou snížit základ daně o 30 %, pokud takto získané prostředky 

použijí ve třech následujících obdobích k nezdaňované činnosti. Mohou si také uplatnit ztrátu 

z minulých období, nejvýše však v následujících pěti letech. Slovenské organizace 

ve veřejném sektoru si mohou snížit základ daně pouze o ztrátu dosaženou v minulém období, 

lhůta pro uplatnění je však delší, a to následujících sedm zdaňovacích období. 

 

4.3.2 Daň z nemovitostí 

V České republice je od daně z nemovitostí osvobozena většina NVÚJ, zdaňuje se 

pouze majetek, který je používán k pronájmu nebo k podnikatelské činnosti. Zatímco v ČR je 

daň z nemovitostí stanovena samostatným zákonem, který se vztahuje na všechny nemovitosti 

v celé republice stejně a obcím dává možnost ovlivnit pouze výši místního koeficientu, v SR 

je problematika daně z nemovitostí svěřena do působností obcí v rámci místních daní. Obce, 

na jejichž katastrálním území se nemovitosti nacházejí, mohou stanovit osvobození i sazby 

daně, musí však dodržet minimální sazby stanovené zákonem o místních daních. Na 

Slovensku tedy není osvobození od daně plošné, osvobozeného majetku je méně, jde 

především o majetek obcí či o majetek státu nebo VÚC sloužící ke vzdělávání. V obou státech 

jsou termíny pro podání daňového přiznání, a to do 31. ledna podle stavu k 1. lednu daného 

roku. Rozdílné jsou termíny splatnosti, v ČR je stanoví zákon konkrétní data, v SR je lhůta 15 

dnů od vydání rozhodnutí o vyměření daně. 
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4.3.3 Daň silniční 

Problematika silniční daně je v ČR upravena samostatným zákonem, podle kterého 

jsou předmětem daně, i v případě NVÚJ, pouze vozidla používaná k podnikání. V SR patří 

daň z motorových vozidel, podobně jako daň z nemovitostí, mezi místní daně, o kterých má 

právo rozhodovat příslušný vyšší územní celek, který může stanovit výši sazby daně i 

případná osvobození. Liší se také systém odvodu záloh, v ČR poplatníci odvádějí zálohy 

na daň čtvrtletně podle toho, zda v příslušných měsících automobil využívali, v SR se zálohy 

stanoví podle předpokládané výše daně. Daňové přiznání se v obou státech podává ve stejném 

termínu, a to do 31. ledna následujícího roku, stejný termín se týká i splatnosti daně, 

respektive doplatku daně.  

 

4.3.4 Daň z přidané hodnoty 

V České republice se NVÚJ při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy 

nepovažují za osoby povinné k dani. Stejné ustanovení platí i pro orgány veřejné správy 

ve Slovenské republice. V obou státech se daní z přidané hodnoty zdaňují vedlejší činnosti, 

jako je např. dodání vody a tepla či osobní doprava, pokud jsou provozovány ve významném 

rozsahu. Rozdílné jsou sazby daně, v ČR je v současnosti základní sazba ve výši 21 % a 

snížená 15 %, v SR je základní sazba 20 % a snížená pouze 10 %. Z důvodu významné 

harmonizace DPH Evropskou unií jsou v obou státech stanoveny stejné podmínky a termíny i 

pro podání daňového přiznání a splatnosti daně, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího 

období, kterým může být kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. 

 

4.3.5 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 

Nabytí majetku Českou republikou nebo některou NVÚJ bezúplatně je od daně 

dědické i od daně darovací osvobozeno. Daň dědická a daň z darování byla na Slovensku 

zrušena. 

Od daně z převodu nemovitostí je většina převodů majetku státu nebo obcí 

osvobozena. Stejně jako předchozí dvě daně, byla v SR i daň z převodu a přechodu 

nemovitostí v minulosti zrušena.  
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5. Závěr 

Českou a Slovenskou republiku pojí dlouhodobý společný vývoj v rámci Československa, 

a to až do roku 1993. Díky tomu, že se oba státy nerozdělily hned po sametové revoluci, bylo 

i přepracování legislativy pro účely moderní státem neřízené ekonomiky společné. Tímto byly 

položeny základy, na kterých stavěly oba státy i po rozdělení, je tedy pochopitelné, že se 

legislativa ani účetní a daňové systémy obou států výrazně neliší.  

Dalším společným bodem České i Slovenské republiky je jejich členství v Evropské unii 

od 1. 5. 2004. Oba státy tedy mají stejnou povinnost dodržovat nařízení Evropského 

parlamentu a Rady a také stejnou povinnost implementovat směrnice do svých právních řádů. 

Rozdílem je fakt, že Slovensko je od roku 2009 členem Evropské měnové unie a má tedy 

povinnost dodržovat předpisy i pro členy měnové unie, zatímco Česká republika se teprve na 

vstup do EMU a přijetí Eura připravuje. Z důvodů neustále postupující globalizace a 

internacionalizace dochází k zásahům do suverenity států jak v oblasti účetnictví, tak v oblasti 

daní. V obou státech tedy na základě požadavků EU proběhla v minulých letech reforma 

veřejné správy a zavedení jednotného účetnictví státu. Jsou snadněji získatelné konsolidační 

údaje za celý stát nejen pro potřeby rozhodování národních vlád, ale také pro informování 

Evropského statistického úřadu a Mezinárodního měnového fondu. Všechny účetní jednotky 

vedou podvojné účetnictví, výrazné rozdíly v účetních metodách a postupech nebyly zjištěny.  

Rozdílem je, že Slovenská republika reagovala na požadavky EU pružněji, řada opatření 

v rámci reformy veřejné správy nabyla účinnosti dříve než v ČR a konsolidovaná ÚZ za celou 

veřejnou správu byla vypracována již za rok 2010, zatímco v České republice reforma stále 

probíhá. 

V oblasti zdaňování organizací ve veřejném sektoru byly zjištěny u některých daní pouze 

méně významné rozdíly, u některých daní významnější, u většiny daní se v ČR a SR liší 

sazby. U daně z přidané hodnoty nejsou mezi úpravami v obou státech téměř žádné rozdíly, 

kromě různé výše sazeb, což je způsobeno pokročilou harmonizací DPH v rámci Evropské 

unie. Významné rozdíly nejsou ani u daně z příjmů, liší se např. lhůta pro uplatnění ztráty 

minulých období. Rozdílně nastaveny jsou však systémy daně z nemovitosti a silniční daně, 

zatímco v České republice je vše upraveno jednotně zákonem a obce mohou ovlivnit výši 

daně z nemovitostí pouze stanovením místního koeficientu, ve Slovenské republice mají 

stanovení těchto daní v kompetenci obce, respektive vyšší územní celky, byť jsou také 

částečně omezeny zákonem, což dává těmto subjektům více možností ovlivňovat 

ekonomickou situaci v daném regionu. Daně v rámci tzv. trojdaně se v obou státech také liší, 
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ovšem v konečném důsledku nejsou rozdíly znatelné, v ČR jsou subjekty veřejné správy od 

těchto daní osvobozeny, v SR tyto daně v současné době již vůbec neexistují. 

V práci jsou kromě účetních a daňových popsány také systémy finančních kontrol a auditů 

ve státní správě i samosprávě týkající se transakcí s veřejnými prostředky, které jsou 

víceúrovňové a měly by tedy být dostačující. V praxi se však bohužel i dnes setkáváme 

s různými korupčními kauzami, které vypovídají o možných skulinách v legislativě, ale 

hlavně o morální zodpovědnosti či nezodpovědnosti těch, kterým byla správa veřejných 

prostředků svěřena. Tento problém však žádný zákon v oblasti účetnictví či daní nevyřeší.  
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Seznam zkratek: 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

CSÚIS centrální systém účetních informací státu 

č.  číslo 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DPFO daň z příjmů fyzických osob 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPPO daň z příjmů právnických osob 

DSO dobrovolný svazek obcí 

DzP daň z příjmů 

EMU Evropská měnová unie 

EU Evropská unie 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

KrFM krátkodobý finanční majetek 

např. například 

NO nezisková organizace 

NVÚJ některé vybrané účetní jednotky 

OSS organizační složka státu 

PAP pomocný analytický přehled 

PF Pozemkový fond 

PO příspěvková organizace 

resp. respektive 

RRRS Regionální rada regionů soudržnosti 

Sb. sbírka 

SF státní fond 

SR Slovenská republika 

tzn. to znamená 

tzv. takzvaně (takzvaný/á) 

UCE účetnictví 
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ÚJ účetní jednotka 

ÚZ  účetní závěrka 

VS veřejná správa 

VÚJ vybrané účetní jednotky 

Zb. zbierka = sbírka 

Z. z. zbierka zákonov = sbírka zákonů 

 

 



 

 

 


