Otázky a odpovědi – ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
Aktualizováno ke dni 7. 8. 2019

1.12. ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje
číslo/rok otázka
1/2019

Jakým způsobem vybraná
účetní
jednotka
účtuje
o nákladech souvisejících
s
bezúplatným převodem
majetku od jiné vybrané účetní
jednotky,
například
o nákladech na přepravu?

odpověď
V případě bezúplatného převodu majetku
od jiné vybrané účetní jednotky se postupuje
v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 zákona
č. 563/1991 Sb., kdy účetní jednotka
při ocenění majetku navazuje na výši ocenění
v účetnictví účetní jednotky, která o tomto
majetku naposledy účtovala. Postup účtování
při bezúplatném nabytí majetku je upraven
zejména v bodech 4.1.1. a 4.1.3. ČÚS č. 709
– Vlastní zdroje.
O
dalších
nákladech
souvisejících
s bezúplatným převodem bude účetní
jednotka účtovat na příslušný syntetický účet
účtové třídy 5 – Náklady, např. v případě
dopravy na syntetický účet 518 – Ostatní
služby.

1/2017

Jakým
způsobem
účtuje
příspěvková
organizace
o
přijatých
peněžních
prostředcích od zřizovatele
určených
na
pořízení
dlouhodobého
majetku
s
výjimkou
drobného
dlouhodobého majetku?

V případě, že přijaté prostředky poskytnuté
zřizovatelem na pořízení dlouhodobého
majetku nebyly poskytnuty z peněžních
prostředků z transferu přijatého zřizovatelem
za tímto účelem a nejsou předmětem
předfinancování z příslušné kapitoly státního
rozpočtu, příspěvková organizace účtuje
v souladu s bodem 4.1.7. ČÚS č. 709 – Vlastní
zdroje
o
peněžních
prostředcích
prostřednictvím syntetického účtu 401 –
Jmění účetní jednotky. V uvedeném případě
se nejedná o transfer podle bodu 3.1.
písm. a) ČÚS č. 703 – Transfery. V případě,
že přijaté prostředky byly poskytnuty
příspěvkové organizaci z transferu přijatého
zřizovatelem za tímto účelem, nebo které jsou
předmětem předfinancování z příslušné
kapitoly státního rozpočtu a u kterých lze
předpokládat jejich refundaci zejména
z rozpočtu Evropské unie, příspěvková
organizace účtuje v souladu s bodem 5.3.2.
písm. c) ČÚS č. 703 – Transfery o peněžních
prostředcích prostřednictvím syntetického
účtu 403 – Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku. V uvedeném případě
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se
jedná
o
investiční
transfer.
Rozhodnutí
příspěvkové
organizace
o způsobu účtování v souladu s prvním, nebo
druhým výše uvedeným odstavcem si
nezbytně vyžaduje poskytnutí příslušných
informací zřizovatelem, a to průkazným
způsobem. Rozhodnutí o účetním zachycení
popsané skutečnosti buď v režimu ČÚS č. 703
– Transfery, tedy jako transferu, nebo mimo
tento režim, tj. prostřednictvím syntetického
účtu 401 – Jmění účetní jednotky, je nezbytné
koordinovat se zřizovatelem.
1/2013

Jakým způsobem postupují
vybrané účetní jednotky při
směně pozemků na základě
uzavřené směnné smlouvy,
pokud jsou sjednány ceny
pozemků
a
zároveň
je
dohodnuto, že směna bude
realizována bez doplatku?

V případě směny pozemků mezi vybranými
účetními jednotkami na základě uzavřené
směnné smlouvy postupují vybrané účetní
jednotky v souladu s ustanovením bodu 3.4.3.
věty první Českého účetního standardu č. 709
– Vlastní zdroje, podle něhož se u majetku
určeného ke směně postupuje stejným
způsobem jako u majetku určeného k prodeji,
viz § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Nejedná se o bezúplatný
převod (věta druhá uvedeného bodu).
Pozemek, který vybraná účetní jednotka
na základě směnné smlouvy předává, ocení
reálnou hodnotou v souladu s ustanovením
§ 27 zákona o účetnictví a § 64 vyhlášky
a účtuje o jeho vyřazení. Pozemek, který
vybraná účetní jednotka na základě směnné
smlouvy nabývá, ocení v souladu
s ustanovením § 55 odstavce 4 vyhlášky.
Účetní jednotka současně účtuje o pohledávce
z prodeje pozemku, a to ve výši ocenění
nabývaného pozemku dle směnné smlouvy,
nikoliv ve výši ocenění pozbývaného
pozemku uvedeného ve směnné smlouvě.
Následně provede vybraná účetní jednotka
vzájemné zúčtování uvedené pohledávky
a závazku v souladu s ustanovením bodu
3.4.4. Českého účetního standardu č. 709 –
Vlastní zdroje a § 68 odstavce 1 písmene d)
vyhlášky.
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