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Majetek příspěvkové organizace

Č. Text MD D

1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321

2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

3. Náklady související s pořízením materiálových zásob, jsou-li 111 321
samostatně fakturované

4. Faktura za movité věci s dobou použitelnosti jeden rok 111 321
a kratší, bez ohledu na pořizovací cenu

5. Faktura za zpracování materiálu externím způsobem 111 321

6. Faktura za renovaci náhradních dílů 111 321

7. Faktura za nákup materiálu pro běžnou potřebu pracoviště 501 321

8. Úhrada faktur 321 241

9. Převod materiálových zásob na sklad v pořizovací ceně 112 111
(včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením)

Slevy na nakoupené zásoby mohou být poskytovány z růz-
ných důvodů. Pokud není sleva výsledkem reklamace nebo
výměny vadného zboží, tak obvykle půjde o skonto nebo
bonus.

Nejčastěji jsou příspěvkovým organizacím poskytovány
dodavateli bonusy jako slevy za podmínek odběru určité-
ho množství nakoupených zásob, a to na základě jejich
vnitřní obchodní politiky. Toto zpravidla nebývá zapraco-
váno ve smlouvách. Jde o slevu k jednotlivým položkám
faktury, která se musí rozpustit do ocenění. U dodavatele
jde o slevu z prodejní ceny dodávky, která tak vstupuje do
základu daně z přidané hodnoty. 

Slevy 
na nakoupené

zásoby

Pořízení zásob

5. Pořízení zásob nákupem

Tabulka 9 – Účtování materiálových zásob dodavatel-
sky – způsob A



Bonus je považován za finanční zvýhodnění. Zpravidla
bývá poskytován v naturálním plnění jako zboží bez úpla-
ty, což se projeví poklesem průměrné ceny. V případě pev-
ných skladových cen se proúčtuje proti skladové ceně na
cenové odchylky.

Před zaúčtováním je dobré si uvědomit, zda se oprav-
du jedná o přijatý bonus nebo o přijatý věcný dar. Před
zaúčtováním doporučujeme věnovat pozornost smlouvě
uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

6. Pořízení zásob bezúplatným převodem 
od zřizovatele

O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny přísluš-
nosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majet-
ku do správy, bezúplatným převodem nebo přechodem
majetku zaúčtuje účetní jednotka na stranu MD příslušné-
ho syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 / / 649 (649
– Ostatní výnosy z činnosti), případně na účet 384 – Výno-
sy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebová-
ny nebo nedochází k jinému úbytku v účetním období, ve
kterém byly nabyty. 

Tabulka 10 – Účtování materiálových zásob pořízených
bezúplatným převodem od zřizovatele, spotřebovaných
v běžném účetním období (způsob A)
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Bonus

Č. Text MD D

1. Bezúplatný převod materiálových zásob od zřizovatele 111 649
Převzetí materiálu na sklad    112    111

2. Výdej materiálových zásob do spotřeby v běžném účetním 501 112
období

Vedení zásob
způsobem A
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2.2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
odpisovaného nákupem

Podle odst. 6.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majet-
ku ČÚS č. 710 účinného od 1. 1. 2013 se o nakoupeném
DHM účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 042 – Nedokonče-
ný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem
na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy
3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 – Pokladna, současně
účtuje o čerpání investičního fondu na stranu MÁ DÁTI
účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se
souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění
účetní jednotky dle odst. 7.4. písm. a) ČÚS č. 704 – Fon-
dy účetní jednotky. 
V souladu s odst. 6.1.3 ČÚS č. 710 se tento majetek k oka-
mžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání zaúčtu-
je v ocenění do majetku a to na stranu MÁ DÁTI přísluš-
ného syntetického účtu účtové skupiny 02 – Dlouhodobý
hmotný majetek odpisovaný nebo 03 – Dlouhodobý hmot-
ný majetek neodpisovaný se souvztažným zápisem na stra-
nu DAL účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek. 

Tabulka 26 – Pořízení dlouhodobého hmotného majet-
ku odpisovaného – stavby, zajištěné dodavatelsky

Č. Text Kč MD D

1. Souhrnná faktura dodavatele za postavení   2 500 000 042 321
přístřešku (DHM) (45x, 261)

2. Úhrada souhrnné dodavatelské faktury za pořízení    2 500 000 321 241
přístřešku (DHM)

3. Zařazení přístřešku do užívání (po zapsání 2 500 000 022 042
do katastru)

4. Použití investičního fondu na pořízení přístřešku 2 500 000 416 401

5. Zaúčtování měsíčních odpisů do nákladů podle  4 167 551 082
schváleného odpisového plánu



Tabulka 27 – Pořízení dlouhodobého hmotného majet-
ku odpisovaného – počítač se softwarem nákupem
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Č. Text Kč MD D

6. Tvorba zdrojů ve výši zaúčtovaných 4 167 401 416
měsíčních odpisů

Č. Text Kč MD D

1. Faktura dodavatele za pořízení počítače včetně 40 500 042 321
softwaru (DHM) (45x, 261)

2. Úhrada dodavatelské faktury za nakoupení počítače 40 500 321 241
včetně softwaru (DHM)

3. Zařazení počítače vč. softwaru do užívání 40 500 022 042

4. Použití investičního fondu na pořízení majetku 40 500 416 401

5. Zaúčtování měsíčních odpisů do nákladů podle 338 551 082
schváleného odpisového plánu 

6. Tvorba zdrojů ve výši zaúčtovaných měsíčních 338 401 416
odpisů

Č. Text Kč MD D

1. Faktura dodavatele za pořízení souboru počítač, 40 500 042 321
monitor a tiskárna (DHM) (45x, 261

2. Úhrada dodavatelské faktury za nakoupení souboru 40 500 321 241
(DHM)

3. Faktura za přípravu instalace 2 000 042 321
(45x, 261)

4. Úhrada faktury za přípravu instalace 2 000 321 241

5. Zařazení souboru do užívání 42 500 022 042

6. Použití investičního fondu na pořízení souboru 42 500 416 401

7. Zaúčtování měsíčních odpisů do nákladů podle 354 551 082
schváleného odpisového plánu 

Tabulka 28 – Pořízení souboru dlouhodobého hmotné-
ho majetku odpisovaného – souboru počítač, monitor
a tiskárny (související výdaje zvyšují jejich cenu)
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Dotaz: 
Do školní kuchyně jsme si pořídili speciální mixér za 70
000 Kč, který byl již v kuchyni namontován a využíván, ale
zjistilo se, že pro jeho plný výkon je nezbytné další pří-
davné zařízení v částce 20 000 Kč? Přídavné zařízení bylo
dodatečně objednáno a namontováno až po půl roce, kdy
již byl mixér uveden do provozu. Můžeme o toto přídavné
zařízení navýšit hodnotu mixéru nebo ho musíme vést
samostatně jako drobný dlouhodobý hmotný majetek,
i když přídavné zařízení může fungovat jen připojením na
speciální mixér?
Odpověď:
Pokud pro plnou funkci mixéru je přídavné zařízení
nezbytné a samostatně není funkční, můžete tento majetek
vést jako drobný dlouhodobý majetek nebo jako majetek
vedený ve skladu a při výdeji do spotřeby ho zaúčtujete do
nákladů. Nejvhodnější možností je vést přídavné zařízení
na účtu 045 – Uspořádací účet technického zhodnocení
dlouhodobého hmotného majetku, a pokud by do konce
roku nedošlo k dalšímu navýšení jeho hodnoty, aby to bylo
možno brát jako TZ, zaúčtujete ho do nákladů na účet 549.
V opačném případě navýšíte hodnotu mixéru a z celé hod-
noty majetek odepisujete.

Dotaz:
Naše organizace si pořídila dlouhodobý hmotný majetek,
kterým byl počítač v hodnotě 42 000 Kč, ale až po náku-
pu jsme zjistili, že nemáme v investičním fondu dostatek
finančních prostředků. Můžeme si scházející finanční pro-
středky převést z rezervního fondu, ve kterém máme dosta-
tečné množství finančních prostředků, do investičního fon-
du? 

Č. Text Kč MD D

8. Tvorba zdrojů ve výši zaúčtovaných měsíčních 354 401 416
odpisů
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Tabulka 48 – Pořízení počítačového programu, získa-
ného bezúplatným převodem od fyzické osoby s uve-
dením ocenění od předávajícího v hodnotě 8 000 Kč

Č. Text Kč MD D

1. Zařazení tiskárny (drobný dlouhodobý hmotný 6 000 028 088
majetek) od zřizovatele do majetku PO

6.4. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného
majetku bezúplatným převodem od zřizovatele

Dle odst. 6.3.3. ČÚS č. 710 účtuje účetní jednotka o naby-
tí drobného dlouhodobého hmotného majetku z titulu bez-
úplatného převodu nebo přechodu k tomuto okamžiku ve
výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI 028 – Drobný dlou-
hodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stra-
nu DAL účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku. V případě, že tento majetek je nabý-
ván od jiného subjektu, než který je vybranou účetní jed-
notkou, účtuje současně o nákladech na stranu MÁ DÁTI
účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostat-
ní výnosy z činnosti. 

Tabulka 49 – Pořízení tiskárny, získané bezúplatným
převodem od zřizovatele v hodnotě 6 000 Kč

Č. Text Kč MD D

1. Zařazení počítačového programu (drobného 8 000 018 078
dlouhodobého nehmotného majetku) od jiné než 
vybrané účetní jednotky do majetku PO
Současně účtuje o nákladech z tohoto DDNM 558 649



Tabulka 50 – Pořízení tiskárny, získané bezúplatným
převodem od místního podnikatele jako nevyužitelnou
s uvedením ocenění od předávajícího v hodnotě
5 000 Kč
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Č. Text Kč MD D

1. Zařazení bezúplatně převedeného programu 6 500 901 999
do operativní evidence

6.5. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmot-
ného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele

O jiném drobném dlouhodobém nehmotném majetku,
tj. který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vyka-
zování v položce Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
dle § 49 odst. písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., účtuje
účetní jednotka o jeho nabytí z titulu bezúplatného převo-
du nebo přechodu k tomuto okamžiku ve výši jeho oce-
nění na stranu MÁ DÁTI 901 – Jiný drobný dlouhodobý
nehmotný majetek proti účtu DAL 999 – Vyrovnávací účet
k podrozvahovým účtům. Ocenění tohoto majetku může
být rozhodnutím účetní jednotky ve vnitřní směrnici sta-
noveno například od 1 000 do 7 000 Kč. Majetek se vede
v operativní evidenci. 

Tabulka 51 – Pořízení jiného drobného dlouhodobého
nehmotného majetku bezúplatným převodem od zři-
zovatele 

Č. Text Kč MD D

1. Zařazení tiskárny (drobného dlouhodobého 5 000 028 088
hmotného majetku) od jiné než vybrané účetní 
jednotky do majetku PO
Současně účtuje o nákladech z tohoto DDHM 558 649


