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Analýza — Účetnictví spolku

Obsahem analýzy je:
- rekapitulace Vašeho dotazu,
- právní otázky, které budeme řešit,
- stručná odpověď,
- doporučené další kroky,
- podrobný právní rozbor,
- užitečné odkazy.
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Rekapitulace Vašeho dotazu

Uvádíte, že hlavní činností Vašeho spolku je pořádání letního tábora pro děti. Vedete jednoduché
účetnictví, v rámci něhož máte také peněžní deník. Případné peněžní zůstatky z předchozího roku
využíváte na výdaje spojené s pořádáním letního tábora v roce následujícím. Vašimi příjmy jsou
především členské příspěvky a příspěvky na tábor od účastníků. Všechny výdaje jsou spojeny s
pořádáním letního tábora. Ve sbírce listin zveřejňujete přehled o majetku a závazcích. Na finanční
úřad podáváte každoročně dokument o neexistenci daňové povinnosti a daňové přiznání
nepodáváte. Zajímá Vás, zda postupujete v souvislosti s účetnictvím spolku v souladu se zákonem o
účetnictví.

Na základě Vašeho dotazu se zaměříme na tuto právní otázku:

1. Kdy může spolek vést jednoduché účetnictví?
2. Jaké účetní povinnosti musí plnit spolky, které vedou jednoduché účetnictví?

Stručná odpověď

1. Spolek může vést jednoduché účetnictví, pokud:
● není plátcem DPH,
● jeho příjmy za poslední účetní období nepřesahují hodnotu 3 000 000 Kč a
● celkový majetek nepřesahuje hodnotu 3 000 000 Kč.

2. V rámci jednoduchého účetnictví musí spolky vést účetní knihy, kterými jsou:
● peněžní deník,
● kniha pohledávek a závazků a
● pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Spolek dále musí sestavovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
Ve spolkovém rejstříku se zveřejňuje pouze přehled o majetku a závazcích.

Spolky, které nevedou jednoduché účetnictví, musí na konci každého roku vytvořit účetní
závěrku. V případě větších spolků by tuto závěrku navíc musel zkontrolovat auditor a spolek
by navíc měl povinnost zveřejnit ve sbírce listin výroční zprávu.

Doporučené další kroky

Zkontrolujte, zda vedete také knihu pohledávek a závazků, případně pomocné knihy o ostatních
složkách majetku. Ujistěte se, že sestavujete kromě přehledu o majetku a závazcích také přehled o
příjmech a výdajích. Uschovávejte všechny účetní záznamy.
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Podrobný právní rozbor

Kdy může spolek vést jednoduché účetnictví?

Jednoduché účetnictví může vést každá účetní jednotka, která splňuje podmínky uvedené v § 1f odst.
1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (“zákon o účetnictví”). Účetní jednotkou je každý, kdo vede
účetnictví, například podnikající fyzická osoba, obchodní korporace nebo právě spolek. Jednoduché
účetnictví může účetní jednotka vést, pokud splňuje všechny následující podmínky:

● Není plátcem DPH.

● Její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

● Hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

● Je spolkem nebo pobočným spolkem, odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů,
církví, náboženskou společností nebo církevní institucí nebo honebním družstem.

Podle poskytnutých informací dovozujeme, že Váš spolek tyto podmínky splňuje. Postupujete podle
zákona, pokud vedete pouze jednoduché účetnictví.

Jaké účetní povinnosti musí plnit spolky, které vedou jednoduché účetnictví?

I pro jednoduché účetnictví existují určitá pravidla. Naleznete je v § 13b zákona o účetnictví. Spolek
by podle nich měl vést účetní knihy, kterými jsou:

● peněžní deník,
● kniha pohledávek a závazků a
● pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník by měl obsahovat alespoň informace o následujících skutečnostech:

● Peněžní prostředky, kterými spolek disponuje - v hotovosti i na účtech (v bankách,
spořitelnách apod.).

● Příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené v účetním období.

● Průběžné položky. Za průběžné položky se považují pohyby peněžních prostředků, které
nejsou konečným příjmem nebo výdajem.

Dále spolek musí sestavovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích . Ve
spolkovém rejstříku ale spolek musí podle § 21a odst. 1 zákona o účetnictví zveřejnit pouze přehled o
majetku a závazcích. Přehled o příjmech a výdajích ve spolkovém rejstříku zveřejnit nemusíte.

Uvádíte, že vedete peněžní deník a zveřejňujete ve sbírce listin přehled o majetku a závazcích.
Postupujete tedy v souladu se zákonem. Pouze dodáváme, že kromě peněžního deníku musíte
vést také knihu pohledávek a závazků a případně pomocné knihy o ostatních složkách majetku. V
dotazu neuvádíte, zda sestavujete také přehled o příjmech a výdajích. Ten sice nemusíte zveřejňovat
ve sbírce listin, musíte ho ale sestavit.

3/5

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20220101#p1f-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20220101#p1f-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20220101#p13b
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20220101#p21a-1


Analýza - Účetnictví spolku

Účetní závěrku, kterou si můžete představit jako ucelený soubor všech finančních výkazů, sestavuje
na konci účetního období každá účetní jednotka, která nevede jednoduché účetnictví. Větší účetní
jednotky si musí účetní závěrku nechat zkontrolovat auditorem. Většími účetními jednotkami se
rozumí ty, které splňují alespoň dvě z následujících podmínek: mají majetek ve výši 40 milionů, mají
čistý obrat ve výši 80 milionů, nebo zaměstnávají průměrně více než 50 zaměstnanců). Spolky, na
které tato povinnost dopadá, musí zveřejňovat výroční zprávu. Vašeho spolku se tato
povinnost netýká.

Pro lepší přehled, jakých přestupků by se mohly dopustit spolky, které vedou jednoduché účetnictví,
se můžete podívat na § 37a odst. 3 zákona o účetnictví. Zjednodušeně jde o to, že je nutné vést
jednoduché účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a lhůtami, a uschovávat účetní záznamy.

Užitečné odkazy

Na Váš případ dopadají následující dotazy, které jsme v minulosti v poradně řešili:

Má spolek povinnost dokládat každoroční výroční zprávu do spolkového rejstříku?

Dostupné z:
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/spolky/fungovani-spolku/dotaz/ma-spole
k-povinnost-dokladat-kazdorocne-vyrocni-zpravu-do-spo

Vztahuje se povinnost sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku na všechny spolky?

Dostupné z:
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/spolky/fungovani-spolku/dotaz/vztahuje-
se-povinnost-sestavovat-a-zverejnovat-ucetni-zaverku#pozn3

Zpracováno ke dni 18. 3. 2022.

Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách
ochrany životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.
Přečtěte si podrobnější informace o tom, jak poradna funguje.
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Podpořte nás svým darem

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým
finančním darem zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství ve veřejném
zájmu. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář.

Děkujeme.
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