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KAPITOLA 1

Obecné principy fi nančního 
účetnictví 

Účetnictví jako proces měření je určitou konverzí objektů, které jsou 
předmětem účetnictví, do soustavy účetních informací, prováděné pomo-
cí souboru pravidel, které jsou obsahem určitého způsobu uplatňované 
regulace.

Předpokladem složitého procesu rozhodování o fi nančních procesech v rámci 
sféry veřejných rozpočtů je dostatečné penzum spolehlivých informací. Hod-
notící procesy jsou realizovány prostřednictvím (průběžné) fi nanční analýzy. 
K tomu, aby mohla být tato fi nanční analýza prováděna v potřebné struktu-
ře a kvalitě, je nutné mít ke stanovenému období k dispozici spolehlivá data 
jako nositele potřebných informací. Data pro fi nanční analýzu pocházejí z růz-
ných zdrojů. Chceme-li získat informace na bázi fi nanční ukazatelů je základní 
informační základna účetnictví dané organizace. Tento subsystém, na rozdíl 
od ostatní zpravodajské základny (např. operativní evidence, statistiky), má 
v sobě zabudované sebekontrolní a seberegulující metodické prvky. 

Naprosto převažující podíl informačních zdrojů, potřebných k fi nančnímu říze-
ní, představují účetní a fi nanční výkazy sestavené na údajích běžně vedeného 
účetnictví. Kvalitní řízení a kontrola může probíhat jen v rámci hlubšího pocho-
pení účetních zásad a principů. 

2010
§ 2 ZU

2010
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Předmět účetnictví defi nuje ustanovení § 2 ZU. ZU používané pojmy blíže ne-
specifi kuje. Z toho důvodu je nezbytné uvést defi nice a obsah vybraných pojmů 
pro naše účely.

Majetek – pro účely účetnictví v souladu s OZ a OBZ a praxí obvyklou 
v zemích EU se majetek defi nuje jako věci a práva, která jsou ocenitelná 
penězi, jsou výsledkem minulých transakcí, a očekáváme, že v budouc-
nosti přinesou ekonomický prospěch.
OZ vymezuje majetek jako věci a práva, věci pak jsou nemovité a movité. 
Nemovité věci jsou pozemky a stavby.

Práva, o kterých se v účetnictví účtuje, jsou především:
–  Pohledávky – právo přijmout úhradu, dostat zaplaceno, přijmout 

ve stanovené lhůtě peněžní prostředky.
–  Právo podílet se na rozhodování tj. majetková účast, na vytvořeném 

výsledku hospodaření – zisku, přijetí dividend apod.
–  Právo využívat software, licenci, know-how apod. – nehmotný maje-

tek.

Závazek – je naopak povinnost účetní jednotky zaplatit ve stanoveném 
čase jiným za plnění, které vzniklo na základě smluvního vztahu nebo 
jiného právního úkonu.
Pohyb majetku a závazků se v účetnictví projevuje prostřednictvím ná-
kladů a výnosů resp. příjmů a výdajů. Tyto pohyby a účty nazýváme pře-
chodnými stavy účtů aktiv a pasiv.

Příjmy – jsou přírůstky peněžních prostředků jako veškeré nenávratně in-
kasované prostředky, opětované i neopětované, z domácí ekonomiky i ze 
zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček, poskyt-
nutých za účelem rozpočtové politiky. Příjmy nelze zaměňovat s výnosy. 

Výnosy – výnosem rozumíme výkon účetní jednotky oceněný penězi. 
Výkonem jsou provedené služby, vyrobené výrobky apod. Výnosy se tak 
dříve nebo později stávají příjmem. Platí, že se příjmem mohou stát vrá-
cené výdaje a ne vždy realizované výnosy. Výnosy jsou evidované výko-
ny příspěvkové organizace.

Výdaje – výdajem rozumíme úbytek peněžních prostředků. Výdaje jsou 
veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Výdaje úzce sou-
visejí s náklady, oba pojmy však nelze zaměňovat.

Náklady – náklad představuje peněžní vyjádření majetku, který se spo-
třeboval na činnost účetní jednotky. Obecně platí, že všechny náklady
jsou dříve nebo později výdajem, avšak ne všechny výdaje jsou nákla-
dem, protože se mohou vrátit zpět jako příjmy (např. vrácené zálohy).

Výsledek hospodaření – v příspěvkové organizaci se výsledek hospo-
daření tvoří z nákladů a výnosů. Platí důležitá zásada o nepřípustnosti 
kompenzace mezi náklady a výnosy a příjmy a výdaji. Výjimky z pravi-
dla stanoví příslušné účetní předpisy.
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PRÁVNÍ ÚPRAVA FINANČNÍHO  ÚČETNICTVÍ 2064–2065

KAPITOLA 2

Právní úprava fi nančního 
účetnictví 

2.1

Schéma ovlivňující vstupy a výstupy 
z účetnictví

Vybrané věcně příslušné předpisy ovlivňující vstupy do účetního systému PO
– Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých sou-

visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (velká 
rozpočtová pravidla)

– Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majet-
ku státu ČR“)

– Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (malá rozpočtová pravidla)

–  Vyhláška č. 449/2009 Sb., ze dne 11. prosince 2009 o způsobu, termínech 
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti

2064

2065
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– Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na fi nancování progra-
mů pořízení a reprodukce majetku, účinnost od 1. 1. 2006 (dále jen „progra-
mové fi nancování“)

–  Zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o fi nanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

–  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční 
kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona 
č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ZFK“)

−  Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání 
údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných fi nančních výpomocí, 
majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými 
jsou příslušní hospodařit správci kapitol, v platném znění (dále jen „vyhláš-
ka č. 455/2008 Sb.“)

–  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

2.2

Regulace účetnictví v ČR
Principy regulace:
Finanční účetnictví je regulováno národním právním systémem, ale v součas-
nosti se velmi úzce váže na nadnárodní ekonomické a politické uskupení, ja-
kým je Evropská unie. Proto dochází k výraznému ovlivňování a snaze upravit 
účetnictví tak, aby bylo v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly.

Regulace v ČR je realizována prostřednictvím:
 – Zákona o účetnictví, který je zákonem průřezovým (závazný pro jakékoli 

organizačně právní uspořádání),
 – Vyhlášek (prováděcími předpisy), které jsou zaměřeny vždy na specifi ku vy-

braných organizací (podnikatelé, banky, pojišťovny, nevýrobní organizace, 
vybrané organizace veřejného sektoru),

 – Českých účetních standardů, též zaměřených vždy na určité organizačně 
právní uspořádání, upřesňující účetní metody a pravidla. Pro vybrané účetní 
jednotky veřejných fi nancí jsou závazné.

Zásady (účetní) chápeme jako koncepční pravidla, vymezující sám sys-
tém účetnictví.

Principy jako pravidla zajišťující výše uvedené zásady, přitom však mo-
hou dovolovat různá řešení.

Metody (účetní), které jsou již určitým právním účetním nástrojem, kte-
rým se zajišťuje realizace určitého principu.

Metodické prvky jsou technicko-účetním nástrojem – stavebními kame-
ny a nástroji výstavby.

Právní úprava:
Současný právní rámec pro vybrané účetní jednotky:
§ 1 odst. 3 ZU

2070
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– Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších úprav a doplňků, 
v platném znění,

– Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav a doplňků,
– Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav a doplňků,
– České účetní standardy řady 7.

Změna ZU
Poslední významná změna ZU, která měla výrazný vliv na účtování a vykazová-
ní PO, je legislativní úprava platná již k 1. 1. 2011.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je naposledy novelizován zákonem 
č. 410/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011 (dle přechodných ustanovení se některá 
ustanovení zákona vztahují k roku 2010).

1. Důležitou změnou, která se vztahuje i na příspěvkové organizace, je změna 
§ 18 odst. 1 ZU, který nově stanoví, že „Vybrané účetní jednotky sestavují pře-
hled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozva-
hovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria 
uvedená v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2.“

2. Změnu doznal § 19 odst. 3 ZU, kterým se umožní použití některých účetních 
metod vždy až v řádné účetní závěrce, tedy k 31. 12.

3. Změnu doznal § 37 a § 37a ZU pojednávající o správních deliktech, tj. kdy se 
účetní jednotka dopustí přestupku.

Změny Vyhlášky č. 410/2009 Sb. k 1. 1. 2012

Účinnost novely vyhlášky byla stanovena datem k 1. 1. 2012. Novela vyhlášky 
obsahuje 215 novelizačních bodů odlišného významu a dopadu. Předkládací 
zpráva obsahuje sdělení, že v některých případech si příslušné změny vyžádalo 
sladění rozpočtové a účetní legislativy tak, aby bylo omezeno vzájemné zasaho-
vání těchto legislativ, které mělo většinou negativní dopad na věrné a poctivé 
zobrazení fi nanční situace účetních jednotek.

Jedná se o úpravy, které lze shrnout do následujících bodů:
a) Změny obsahové a věcné, které spočívají převážně ve změnách spojených 

s užitím nových účetních metod (odpisy, opravné položky, tvorba rezerv).
b) Formální (formulační) úprava textu bez vlivu na věcnou podstatu daného 

ustanovení pro zvýšení právní jistoty účetních jednotek.
c) Formální úpravy textu bez vlivu na věcnou podstatu daného ustanovení 

z důvodu sjednocení s formátem příloh vyhlášky.
d) Změny číselného označení syntetických účtů za účelem zpřesnění názvu 

a obsahu účtů souvisejících např. se zavedením nových syntetických účtů 
pro sledování některých pohledávek resp. závazků z titulu transferů.

e) Změna vykazování položky rozvahy příjmového a výdajového účtu organi-
začních složek státu. V tomto případě jde o zajištění splnění nutné podmínky 
bilanční kontinuity při sestavování účetních výkazů při řádné účetní závěrce 
a otevírání účetních knih na počátku následujícího účetního období. Bez této 
úpravy není možné zajistit splnění této zásadní podmínky u všech organi-
začních složek státu.

f) Doplnění některých ustanovení, jaké je použito v případě rozvahy, i ve výka-
zu zisku a ztráty, neboť principiálně i položky výkazu zisku a ztráty mohou 
nabývat záporných zůstatků. Jde o zajištění souladu s obsahem závazných 
vzorů účetních výkazů (v přílohách vyhlášky). Navrhované změny přesněji 
popisují věcnou podstatu výpočtu a vykazování výsledku hospodaření dot-
čených subjektů ve výkazu zisku a ztráty. Dochází ke zvýšení právní jistoty 
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účetních jednotek, zamezení některým nesprávným algoritmům zejména 
při softwarovém zpracování výkazu zisku a ztráty a k zajištění nezbytného 
logického provázání rozvahy a výkazu zisku a ztráty výsledkem hospodaře-
ní účetní jednotky za běžné účetní období.

g) Zpřesnění fi nančně účetní-terminologie.
h) Detailní ustanovení určitých změn a pohledů na dosavadní účtování v přípa-

dě matoucích výkladů např. na úrovni dlouhodobého majetku.

V rámci zjednodušení lze ještě zaznamenat detailní změny účtového rozvr-
hu, který se bude týkat PO, a to:
 – Bankovní poplatky se budou účtovat povinně na účet 518-Ostatní služby.
 – U poskytnutých a přijatých záloh na transfery se bude rozlišovat nad rok 471 

a 472, lze převést 373 a 374 nad 12 měsíců k 1. 1. 2012 na 471 a 472.
 – Pořízení DDHM a DDNM se bude účtovat jako provozní náklad MD 028/D 088 

a MD 558/D 321; MD 018/D 078 a MD 558/D 321, tj. na účet 558-Náklady 
z drobného dlouhodobého majetku.

 – Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost již na 521-Mzdové náklady 
(byly na 528).

 – Povinné úrazové pojištění na 525-Jiné sociální pojištění.
 – Bezúplatné převody majetku mimo vybrané účetní jednotky (např. dar TJ, 

humanitární pomoc apod.) na nákladový účet 543-Dary.
 – Dochází ke změně účtování o reálné hodnotě, jsou zavedeny dva nové účty, 

nákladový účet 564-Náklady z přecenění reálnou hodnotou a 664-Výnosy 
z přecenění reálnou hodnotou.

 – Zrušen je účet 066 (týká se spíše měst).
 – Pojistné (komerční, neživotní) se bude povinně účtovat na účet 549-Ostatní 

náklady z činnosti.
 – Dochází ke zrušení účtů aktivací ve třídě 6 – Aktivace se již nechápe jako 

výnos ÚJ na 62x, ale jako snížení příslušných nákladů na účtech 506, 507, 
508 a 516.

SHRNUTÍ

Nejvýznamnější změny vyplývají z novelizace vyhlášky ve shrnutí podle výše 
uvedených vybraných novelizačních bodů. Jde zejména o:
 – Zpřesnění názvu položek (a příslušného syntetického účtu) bez vlivu na je-

jich obsah. Nově navrhované termíny jsou výsledkem kompromisu mezi 
zástupci předkladatele tohoto návrhu novely vyhlášky a zástupci Českého 
statistického úřadu a jsou navrženy také jako součást vypořádání nálezů 
a doporučení Mise Eurostatu, která v ČR proběhla na jaře roku 2011. Jedná 
se o kompromisní variantu, neboť přesnější a vhodnější varianty nalezeny 
ani navrženy nebyly. Je třeba zdůraznit, že termíny „vybrané ústřední vlád-
ní instituce“ a „vybrané místní vládní instituce“ jsou zavedeny pouze pro 
účely účetního výkaznictví, a nejsou tedy v rozporu s ostatní legislativou, 
která jich či obdobných termínů užívá pro jiné účely. Defi nice obou termínů 
vyplývá z obsahového vymezení příslušných položek rozvahy a výkazu zis-
ku a ztráty, součástí jejichž názvů jsou, a toto obsahové vymezení pokrývá 
všechny dotčené subjekty.

 – Nejvýznammější změny s dopadem na použití opravných položek, kdy do-
chází jednak k formální úpravě textu, ale také k omezení výčtu pohledávko-
vých účtů, ke kterým vyhláška neumožňuje vytváření opravných položek, 
a to s úmyslem věrnějšího a poctivějšího zobrazení předpokládaného nein-
kasování některých pohledávek dotčenými subjekty.
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 – Změny spojené s novou formulací a se zpřesněním obsahového vymezení 
třídy 2 a 3 z důvodu zvýšení právní jistoty dotčených subjektů, a zároveň 
dochází k zpřesnění fi nančně-účetní terminologie.

 – Přeřazení položek aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby pro zvýše-
ní vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty, respektující podstatu eko-
nomických transakcí vykazovaných na těchto položkách. Další legislativně 
technické úpravy vyplývají z uvedeného, tj. např. úprava účetních výkazů.

 – U podrozvahových účtů dochází k výrazné změně. Dochází ke sladění krité-
ria krátkodobosti a dlouhodobosti na úrovni podrozvahy se standardní defi -
nicí danou zákonem, tedy kritérium jednoho roku. V případě podrozvahy to 
znamená uplatnění (krátkodobosti) časového kritéria jednoho roku do oka-
mžiku, ve kterém je již účtováno o příslušné pohledávce nebo závazku v roz-
vaze, neboť se již nejedná o podmíněnou pohledávku nebo podmíněný záva-
zek, případně do období delšího, než je tento okamžik (dlouhodobost).

Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Dne 28. prosince 2011 byly v částce č. 151 Sbírky zákonů zveřejněny novely 
vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v souvislosti se zavedením předá-
vání dalšího nového výkazu – pomocného analytického přehledu, s účinností 
od 1. ledna 2012. Tento PAP budou vytvářet a předávat do CSÚIS jen ty PO or-
ganizace, jejichž celková aktiva (netto) přesahují částku 100 mil. Kč. Předběžně 
to představuje cca 470 příspěvkových (především státních) organizací a dále, že 
poprvé se bude sestavovat tento přehled až k 31. 12. 2012 na základě provedené 
inventarizace. Tyto podmínky by měly zmírnit dopad a náročnost na úpravy 
spojené se zaváděním.

KAPITOLA 3

Zásady a principy ZU
Mezi všeobecné účetní (vždy platné a respektované) zásady patří:
– zásada věrného zobrazení,
– zásada účetní jednotky,
– zásada neomezeného trvání účetní jednotky,
– zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a fi nanční situace účetní 

jednotky,
– zásada oceňování majetku a závazků,
– zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími,
– zásada vymezení okamžiku realizace,
– zásada opatrnosti (konzervativnosti),
– zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnání),
– věcná (materiální) zásada,
– přednost obsahu před formou,
– akruální princip (zásada nezávislosti účetních období).

Zásada věrného zobrazení 
Příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka se-
stavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a fi nanční situaci účetní jednotky. 

2082
ZU

2083

§ 7 odst. 1 
a 2 ZU
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Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá sku-
tečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami.

Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způso-
bem, který vede k dosažení věrnosti.

Cílem zásady je: 
 – zaznamenat veškeré účetní případy, které se týkají majetku organizace 

a jeho krytí, tj. zejména jeho stav a přírůstky a úbytky,
 – vykazovat pravdivou tvorbu výsledku hospodaření,
 – předkládat výkazy odrážející reálný stav majetku a závazků a výsledku 

 hospodaření.

Aby mohlo být dosaženo věrného zobrazení skutečnosti, je nezbytné mimo jiné:
 – majetek a závazky správně ocenit,
 – dodržovat stanovená pravidla pro oceňování (neměnit způsoby oceňování 

v průběhu roku),
 – neměnit v průběhu roku postupy odpisování,
 – dodržovat zvolené účetní metody a postupy účtování,
 – dodržovat uspořádání a obsah položek účetní závěrky.

Zásada účetní jednotky 
Sledování stavu a pohybu majetku a závazků a zjišťování výsledku hospodaření 
je nezbytné provádět za každou účetní jednotku, která má právní subjektivitu, 
tzn. je právnickou osobou a označujeme ji jako účetní jednotku. 

Výjimku v ČR tvoří Organizační složky státu, kterým byla právní subjektivita odňa-
ta zákonem o majetku státu ČR.

Je-li vymezena účetní jednotka, je možné v rámci ní vytvořit vnitřní účetní 
systém, tj. stanovit různá střediska (vnitroorganizační útvary), za která se 
vede relativně samostatné účetnictví (například za použití účtových tříd 7 a 8). 
Nakonec se však veškeré výsledky a vztahy vykazují za účetní jednotku jako 
celek. Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku 
jako celek.

Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 
Objektivnost stanovení výše majetku účetní jednotky, použití a konstrukce 
ukazatelů k hodnocení její činnosti, následná analýza a porovnání dosažených
výsledků vyžaduje předpoklad, že účetní jednotka bude existovat, tzn. že účetní 
jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti.

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází 
z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nena-
stává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti 
pokračovat i v dohledné budoucnosti.

V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost na-
stává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž 
informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze k účetní závěrce. 

2085

2090

2092

§ 4 odst. 9 ZU

2093

§ 7 odst. 3 
a § 18 odst. 1 
písm. c) ZU

VÝJIMKA
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Vychází se z předpokladu, že u účetní jednotky nedojde ke zrušení, rozdělení, 
sloučení, případně splynutí. Mezi kritéria, která upozorňují na ohrožení neome-
zené doby trvání účetní jednotky, patří např.:
 – nedostatečný nebo záporný výsledek hospodaření,
 – nemožnost získat nové úvěry,
 – platební neschopnost dlužníků (odběratelů),
 – ztráta důležitých zdrojů příjmů (dotace, dary),
 – nedostatek zdrojů ke krytí odpisů dlouhodobého majetku,
 – nepříznivé změny v legislativě.

Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a fi nanční situace účet-
ní jednotky
Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou předpokladu neomezené doby 
trvání účetní jednotky. Jednotliví uživatelé účetních informací potřebují peri-
odické informace. Pro sledování stavu a pohybu majetku a zjišťování výsledku 
hospodaření musí být vymezeno účetní období.

Účetním obdobím s účinností od 1. 1. 2001 je nepřetržitě po sobě jdoucích dva-
náct měsíců, není-li stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendář-
ním rokem, nebo je hospodářským rokem.

Zásada oceňování majetku a závazků 
Účetní jednotky jsou povinny oceňovat majetek a závazky způsoby podle ZU.
Účetní jednotky oceňují majetek a závazky:
 – k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25 ZU (pořizovací 

cena, vlastní náklady, jmenovitá hodnota, reprodukční pořizovací cena),
 – ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěr-

ka sestavuje podle § 27 ZU (reálná hodnota – tržní hodnota, ocenění kvalifi -
kovaným odhadem, ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, 
není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hod-
notu ocenění podle § 25 ZU). Reálnou hodnotu využívají příspěvkové orga-
nizace jen výjimečně a za přísně stanovených pravidel, která jsou v souladu 
se zákonem vyhlášená vnitřním předpisem.

Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími 
Zásada konzistentnosti (stálosti metod) mezi účetními obdobími má zajistit 
věcnou a metodickou stálost a srovnatelnost údajů. Metody účtování hospodář-
ských operací, metody oceňování, způsoby odpisování, náplň příslušných polo-
žek ve výkazech aj. mají zůstat stejné nejen během roku, ale i mezi jednotlivými 
účetními obdobími, aby byla zajištěna srovnatelnost i kontinuita. Jestliže dojde 
ke změně metodiky, je nezbytné vyčíslit tento dopad na výši majetku, popřípadě 
na výsledek hospodaření a uvést to v příloze k účetním výkazům, která je sou-
částí účetní závěrky. 

Zásada vymezení okamžiku realizace 
Tato zásada spočívá ve vymezení okamžiku, ve kterém je možné účtovat na účty 
nákladové, výnosové a rozvahové. Blíže je specifi kován okamžik  realizace 
v  Českých účetních standardech [viz ČUS č. 501 – Účty a zásady účtování na účtech] jako 
okamžik uskutečnění účetního případu.

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění 
dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, převze-
tí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř 
účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpi-
sů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví 

2094

§ 3 odst. 2 ZU

§ 3 odst. 3 ZU

2096

§ 25 ZU

§ 27 ZU

2098

§ 7 ZU

§ 18 odst. 1 
písm. c) ZU

2100

2110
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a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné 
doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. přijetí dodavatelské či vystavení 
vydavatelské faktury). Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají 
vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu pova-
žuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení 
vkladu, účetní zápisy se k tomuto dni nemění. Není-li vklad povolen, musejí se 
účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění 
okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří po-
známkou na analytických účtech, inventurních soupisech a v účetní závěrce.

Zásada opatrnosti (konzervativnosti) 
Podstatou této zásady je oceňovat majetek s ohledem na možná rizika, tzn. vy-
kazovat majetek v ceně co nejnižší a závazky v co nejvyšším ocenění. Aktiva 
a výnosy se nemohou nadhodnocovat, závazky a náklady podhodnocovat. Jde 
o rozumný odhad jevů, vylučující riziko přenosu stávajících nejistot do budouc-
nosti, které by mohly ztížit fi nanční situaci účetní jednotky. V účetnictví se tato 
zásada uplatňuje podle vybrané metody oceňování a dále tvorbou opravných 
položek a tvorbou rezerv a odpisů.

Rezervami se rozumí např. rezerva na rizika a ztráty, rezerva na daň 
z příjmů, rezerva na důchody, rezerva na restrukturalizaci.

Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku.

Odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku.

Účetní jednotky, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání 
a mezi které patří také příspěvkové organizace, uplatňují tyto účetní metody 
jen výjimečně a výhradně ve vztahu ke zdaňované činnosti. Opravné položky, 
rezervy a odpisy v souladu s účetními metodami uvedenými ve Vyhlášce č. 505/
/2002 Sb., a v ČUS č. 503 – Rezervy, č. 504 – Opravné položky.

Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnání) 
Účetní případy musí být účtovány na správné strany účtů, přičemž nelze vzá-
jemně kompenzovat položky aktiv a pasiv či nákladů a výnosů a účtovat pouze 
o jejich rozdílu. Např. úroky placené jsou nákladem a úroky přijaté výnosem.

Ve vzájemném účtování je v účetnictví a v účetní závěrce příspěvkové organi-
zace zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže 

fyzické anebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku 
a jsou vedeny ve stejných měnách,

b) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové 
položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. 
výnos zúčtován,

c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním 
období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je 
tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsled-
ku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.

2115

§ 25 odst. 2, § 
26 ZU

2120

2125

2130

2132
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Věcná (materiální) zásada 
Podstatou této zásady je požadavek, aby výkazy obsahovaly takové kvantitativ-
ně vymezené informace, které jsou pro uživatele významné.

Přednost obsahu před formou 
Prvotním hlediskem je obsah účetních informací. Jejich forma je sice také pod-
statná, a proto mnohé náležitosti jsou legislativně upraveny, avšak je druhotná. 

Akruální princip (zásada nezávislosti účetních období) 
Náklady a výnosy musí být účtovány do období, se kterým časově a věcně souvi-
sí. Podvojné účetnictví pracuje s výdaji a příjmy pouze jako s účetními případy 
pohybů peněz. Výsledek hospodaření je rozdílem výnosů a nákladů. Pro dodr-
žení akruálního principu se v podvojném účetnictví i příspěvkových organizací 
používají dohadné položky, účet rezerv a účty časového rozlišení. Tyto účetní 
metody se používají vždy v souladu s obecně závaznými předpisy a za předem 
stanovených podmínek vyhlášených vnitřními předpisy účetní jednotky. Hovo-
říme o uplatňování akruálního principu 1. stupně.

KAPITOLA 4

Funkce, předmět a cíl účetnictví 
– vzájemné vazby

Systém účetnictví je také určitým jazykem, a jako takový má značný vliv 
na chování a jednání jak výkonných řídících a účetních pracovníků, tak ostat-
ních uživatelů. Je nejdůležitějším diagnostickým nástrojem. Ovlivňuje myšlení 
a umožňuje hodnocení v příčinných souvislostech, v relacích vstup – výstup, 
ve vztazích minulosti, současnosti i budoucnosti.

Metodické prvky účetnictví představují vnitřně skloubený systém, který spočívá 
zejména na:
 – přezkušování dokladů,
 – souběžném provádění účetních zápisů z hlediska časového a věcného,
 – vyhotovení kontrolních soupisek,
 – ověřování klíčových vazeb procesu zpracování pomocí kontrolních čísel,
 – sestavování předvahy,
 – inventarizaci.

2135
§ 19 odst. 5 

a 6 ZU

2140
§ 11 odst. 1 a 2 

a § 12 odst. 1 
až 3 ZU

2145

§ 3 ZU

2150
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Schéma vzájemných vazeb

4.1

Popis funkcí

Registrační funkce
Tato funkce je úzce spojena s metodickým prvkem a rolí dokumentační. Jedná 
se o úkol, resp. požadavek na účetnictví, který se po dobu dosavadní existence 
nemění, je to funkce tradiční, historická. V tomto případě jde o vedení soustav-
ných záznamů o hospodářských jevech provázející hospodaření organizace. 
V této roli tedy slouží jako podpora a rozšíření paměti vlastníka (zakladatele, 
resp. zřizovatele, účetní jednotky atd.).

Poznávací funkce
Je řada situací, kdy je nutné zejména při uznávání a ochraně práv věřitele před 
dlužníkem a dlužníka před věřitelem, při řešení sporů mezi organizací a zřizo-
vatelem nebo státní správou a samosprávou apod. předložit daný problém třetí 
straně k prozkoumání. Je zcela nepochybné, že nároky budou jinak posuzová-
ny, pokud jsou doloženy řádně vedeným účetnictvím, průkaznými prvotními 
doklady a účetními zápisy v účetních knihách. V tomto případě využíváme řád-
ně vedeného účetnictví jako důkazního prostředku při vedení sporů.

Kontrolní funkce
V rámci správy veřejných fi nancí jde zároveň o správu veřejného majetku. Sprá-
va veřejného majetku obsahuje jak způsob vedení evidence, tak způsob dalšího 
nakládání a užití majetku, způsob oceňování, ochrany, údržby a dalšího zabez-
pečení. Proto je žádoucí využít účetnictví i jako prostředku pro „skládání účtů“ 
z titulu správy svěřeného veřejného (státního resp. municipálního) majetku jeho 
ochrany a efektivního využití k daným účelům stejně jako efektivní alokace fi -
nančních prostředků z veřejných rozpočtů do těchto aktiv účetní jednotky. 

2155

2160

2165

2170
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Informační funkce
Zároveň plní účetnictví dané organizace informační roli pro potřeby různě ori-
entovaných uživatelů. Nezbytné vlastnosti a požadavky na vedení účetnictví, 
jakými jsou především spolehlivost, průkaznost, systémovost, objektivnost atd. 
mají jistě neocenitelnou přednost před informacemi získanými z ostatních sub-
systémů zpravodajské základny účetní jednotky. Obsah a zaměření informač-
ních potřeb podle uživatelů se liší. Každý z uživatelů, ať již se jedná o vládu 
(stát), obchodní partnery, banky a ostatní věřitele nebo veřejnost resp. komuni-
tu v místě působení, bude vždy požadovat informace odlišného rozsahu, v od-
lišné struktuře a podrobnosti. Na to je nutno pamatovat vždy při sestavování 
primárních výstupů z účetnictví.

Analytická a komunikační funkce
Vzhledem k tomu, že fi nanční účetnictví a na něm založené výkaznictví jsou ur-
čena také pro externí uživatele, je nutno zajistit, aby při jejich sestavování byly 
dodrženy určité zásady usnadňující, popř. přímo podmiňující komunikaci mezi 
předkládajícím subjektem a příslušnými uživateli. V rámci veřejných fi nancí 
jsou tyto zásady vyhlášené exekutivou prostřednictvím regulace k účetním a fi -
nančním výkazům jako principy, které je nutno dodržovat. Stanoví určité ome-
zující podmínky, které vyplývají z dalších věcně příslušných právních předpisů. 
Čím dál více se klade důraz na účetnictví jako na proces uspořádaného zjišťová-
ní informací a jejich sdělování tj. komunikaci s příslušnými uživateli. 

Ekonomická funkce
Finanční účetnictví plní, jak je výše uvedeno, řadu funkcí. V neposlední řadě 
poskytuje přehled o fi nanční situaci veřejných rozpočtů, o efektivním využi-
tí a alokaci veřejných fi nančních prostředků, napomáhá k ochraně veřejného 
majetku a poskytuje neocenitelnou pomoc při rozhodování o rozpočtování, ří-
zení peněžních toků a jejich účelné alokaci ve veřejných rozpočtech. Výstupy 
fi nančního účetnictví jsou vstupy pro národní účetnictví a statistiku, na základě 
kterých jsou řízeny veřejné rozpočty (státu, území) jako celek.

2175
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KAPITOLA 5

Charakteristika subsystémů 
zpravodajské základny

Spolehlivá zpravodajská základna je předpokladem pro účinný a potřebný sběr 
dat, kritické zhodnocení a následný převod získaných poznatků pro zamýšlené 
resp. stanovené potřeby. Je povinností každého uživatele seznámit se s poža-
davky a vnitřní logikou.

Schéma:

V organizování informační základny je třeba uplatnit zejména hlediska:
 – Na správnost a celkový pořádek v prvotní evidenci, resp. v prvotních do-

kladech, obsažených v různých informačních subsystémech v organizaci. 
Některé z nich je třeba udržovat v aktuálním stavu. Tato oblast představuje 
jádro informačního systému.

 – Zda a jakým způsobem je v daných podmínkách používaná vhodná sou-
stava operativní evidence a jak je vyřešena vazba mezi operativní evidencí 
a účetnictvím. 

 – Jak je realizována a zajišťována vazba mezi fi nančními a nefi nančními ope-
racemi, propojení fi nančních a nefi nančních systémů.

 – Jakými opatřeními je zajištěna správnost, úplnost, přehlednost, srozumi-
telnost a průkaznost účetnictví. Jak je organizovaná syntetická a analytická 
evidence. Jak je zajištěn soulad a srovnatelnost v nich obsažených informací. 

 – Jakými způsoby jsou uplatňovány účetní metody, způsob jejich kombinace 
a výběru.

2190
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 – Zda a jak je zajištěno víceúčelové využívání informací a soulad mezi hle-
disky organizačními, ekonomickými, oblastními, územními popř. dalšími.

I když základní principy, racionální jádro, se v účetnictví uchovávají, dochází 
na druhé straně zákonitě k četným změnám jak v obsahu účetnictví, tak me-
todách, formách, organizaci a technice vyjadřování o daných hospodářských 
operacích. Během střídavého období jsou akcentovány jednotlivé jeho funkce. 
Účetnictví se nadále bohatě člení, tak jak „košatí“ jednotlivé činnosti prováděné 
v rámci veřejných fi nancí, diferencuje se nadále i vnitřní struktura účetnictví, 
rozvíjí se počet a režim používaných účtů, prohlubuje se analytičnost zjišťova-
ných informací. Rozvoj vztahů a společnosti vůbec vede k tomu, že se soustavně 
rozšiřuje okruh požadavků na účetnictví kladených. V současné době a v rámci 
i mezinárodní harmonizace procesu rozpočtování a účtování, zaznamená pro-
ces dynamický rozvoj.

5.1

Popis subsystémů
Prvotní evidence
Prvotní evidence zahrnuje prvotní informace, které jsou zachyceny především 
v prvotních dokladech. Pokud se tyto prvotní doklady stanou účetním dokladem, 
pak musí obsahovat stanovené náležitosti. Prvotní evidence slouží především 
k tomu, aby se v písemnostech účetní jednotky zachytily provedené hospodář-
ské operace. Prvotní evidence slouží i k zachycení účetních operací, na jejichž 
základě se provádí účetní zápisy, a z této vzájemné souvislosti vyplývá i jejich 
nutná obsahová shoda. Z metodických prvků účetnictví se zde uplatňuje pře-
devším dokladovost a oceňování, které pak rozhodujícím způsobem ovlivňuje 
reálnost zobrazení hospodářské (fi nanční) činnosti. Ne všechny hospodářské 
operace se musí nutně stát účetním případem. Informace, které jsou zazname-
nány na prvotních dokladech, podléhají v rámci zpětné vazby různým kontrol-
ním procesům, jejich kvalita a náležitosti mohou značně ovlivnit reálnost např. 
budoucích výsledků.

Práce s účetními doklady vyžaduje značný fond pracovní doby nejen pracov-
níků účtáren. Proto se objevuje častá (oprávněná) snaha co nejvíce tuto oblast 
zjednodušit. Účetní doklady ovšem představují významný prvek účetní meto-
dy a nebylo by správné, aby se zjednodušením administrativy spojené s prací 
s účetními doklady obětovala průkaznost účetnictví a objektivizace účetních 
případů, založená právě na účetních dokladech. 

Pokud se týká otázky podpisů na prvotních dokladech, lze konstatovat, že jde 
o nejdůležitější náležitost účetního dokladu. Charakter podpisů je stanoven 
jak ZU, tak nově ZFK. V souvislosti se ZU je míněn podpis osoby odpovědné 
za účetní případ (jde o podpis vlastnoruční). Úprava ZU umožňuje nahradit 
vlastnoruční podpis podpisem, jehož nositelem je medium – výpočetní tech-
nika, nicméně tento podpis musí vykazovat stejný charakter jako podpis vlast-
noruční (pravost ověří elektronický notář). Takto odpovědná osoba stvrzuje 
pravost a správnost obsahu účetního dokladu, a tedy jeho shody se skutečností, 
kterou je účetní případ. Dalším podpisem je podpis osoby odpovědné za účetní 
záznam, může jím být jiná osoba než osoba, odpovědná za účetní případ, ale 
může jít i o tutéž osobu. [Srovnej ust. § 11 odst. 1 písm. f); § 33a odst. 1 písm. d) ZU; § 26 a § 27 
ZFK; § 10 až § 14 vyhláška ZFK].

2195
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Operativní evidence
Defi nice operativní (operativně-technické) evidence není obsahem žádného sa-
mostatného obecně závazného předpisu. Z logiky věci vyplývá, že musí splňo-
vat alespoň následující funkce:
 – zajišťuje informace potřebné k různým výpočtům, kalkulacím, v rámci fi -

nančního řízení,
 – zajišťuje možnost provádění operativní kontroly jednotlivých ekonomických 

veličin,
 – zajišťuje rozvedení potřebných informací o uskutečněných hospodářských 

operací,
 – zajišťuje spolehlivou ochranu majetku a průkazný způsob nakládání s jed-

notlivými složkami majetku,
 – zajišťuje účelné rozvedení informací, které obsahuje již fi nanční účetnictví 

v potřebné šíři a rozsahu.

Forma vedení operativní evidence není předepisována. Musí však vyhovět po-
žadavku transparentnosti zápisů a pravdivosti obsahu. V účetní jednotce nesmí 
chybět vnitřní předpis – norma o formě, obsahu a způsobu vedení operativní 
evidence včetně označení různých forem záznamů, názvu a počtu knih této ope-
rativní evidence a další pomocné evidence. 

Ve srovnání s účetnictvím neobsahuje tato forma systémové prvky a vnitřní 
kontrolní uzly. Proto se informacím z tohoto subsystému přikládá menší míra 
spolehlivosti než informacím z účetnictví, i když se vždy bude jednat o nepřímé 
propojení informací.

Analytická evidence 
Analytická evidence má stejné poslání jako výše uvedená operativní evidence. 
Rozdíl je především v níže uvedených skutečnostech:
 – Obsah, režim a způsob zachycování účetních případů na těchto účtech pod-

léhá stanovenému způsobu regulace v ČR, podle požadavků ZU, vyhlášky 
410/2009 Sb. 

 – Informace se vedou na analytických účtech [srovnej ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) 
ZU a § 77 odst. 1 a 2 Vyhlášky 410/2009 Sb.]. Analytické účty jsou součástí „Hlavní 
knihy“ ve smyslu § 13 ZU, běžně vedeného účetnictví, i když se nevykazují 
v rozvaze.

 – Je zde přímá věcná i formální návaznost na příslušné syntetické účty, na kte-
rých je zobrazován předmět účetnictví. 

 – Struktura, obsah a režim analytických účtů musí být součástí vnitřní směrni-
ce účetní jednotky. Tím je „Účtový rozvrh“ sestavený v souladu s ustanove-
ním § 14 odst. 2 ZU a ustanovením § 78 Vyhlášky 410/2009 Sb.

Podrozvahová evidence
Podrozvahová evidence je zařazena mezi účetní knihy. Vede se na podrozvaho-
vých účtech.

Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 98 se sledují důležité 
skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace 
účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. 
 – V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou před-

mětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provede-
ní účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak 
ke konci rozvahového dne.

 – V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových 
skupinách 90 až 98 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky účtuje 

2205

2210

§ 2 ZU

2215
§ 13 odst. 1 
písm. d) ZU
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o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení 
majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které 
lze využít nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu 
uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek.

 – Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stra-
nu MD nebo na stranu D podrozvahového účtu, která je stejná jako při před-
cházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní 
knize. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MD zajišťuje podvojný zá-
pis na straně D jiného podrozvahového účtu, a naopak. Zápisy v knize podroz-
vahových účtů lze provádět také s kladným nebo záporným znaménkem tak, 
že podle výše uvedeného je přírůstek stavu příslušného podrozvahového účtu 
označováno kladným znaménkem a snížení stavu příslušného podrozvahové-
ho účtu je označováno záporným znaménkem.

 – Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v kni-
ze podrozvahových účtů, a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zá-
pisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis 
v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny pod-
mínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování 
o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, 
pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho 
důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň 
byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například 
uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad 
úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymá-
hání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka 
již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost 
tuto pohledávku nadále sledovat).

5.2

Statistika

Pojmem statistika se označuje souhrn statistických dat, tj. číselných úda-
jů vyjadřujících vlastnosti nějakého statistického souboru.

Údaje zobrazované v různě koncipovaných tabulkách pro různé potřeby ozna-
čujeme jako statistické údaje. Jejich společným jmenovatelem je, že jako ostat-
ní informace se pro ně využívá jako základna účetnictví (národní statistika). 
Mohou ale vycházet i z další pomocné (např. operativní) evidence a být s nimi 
v souladu. Statistické údaje různou formou upravované lze použít jak ve vnitř-
ním řízení a kontrole, tak v kontrole prováděné vnějšími subjekty. 

(Viz výše uvedená změna vyhlášky spojená se zaváděním nového „Pomocného 
analytického přehledu“, který není ničím jiným než statistickým výkazem).

2220
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