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Metodický návod k vyplnění  přehledu o majetku a závazcích 
 

Dlouhodobý hmotný majetek* 

např. stavby, pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů, umělecká díla, nedokončené investice 

bez ohledu na výši ocenění, movitý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a 

s cenou nad 40 000 Kč za kus či soubor (podrobněji uvedeno v Metodice  oceňování a účtování 

hmotného majetku z 1. 12. 2011) 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek*  

např. software, ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s cenou nad 60 000 Kč 

 

Pokladna a ceniny 

hotovost v české měně je nutno uvádět pouze v celých korunách bez haléřů, ceniny v případě 

zásob kolků apod. 

 

Bankovní účty (vč. deponovaných peněz) 

v případě farnosti, která má svůj účet, se uvede zůstatek odpovídající zůstatku na výpisu 

z bankovního účtu tj. včetně deponovaných peněz od jiné farnosti; v případě farnosti, která nemá 

svůj účet, výše zůstatku peněz uložených u jiné farnosti 

 

Průběžné položky 

sledování pohybu peněz mezi pokladnou a bankovním účtem, případně mezi bankovními účty, 

(podvojné účetnictví používá pro tyto položky výstižnější  označení peníze na cestě) 

 

Cenné papíry 

např. podíly, dluhové cenné papíry, termínované vklady s dobou splatnosti delší než 1 rok 

 

Zásoby* 

např. větší množství materiálu nebo zboží (literatury) určené k prodeji 

 

Pohledávky – bez půjček (z Knihy pohledávek)* 

např. neuhrazené nájemné ( v případě, kdy farnost je pronajímatelem), neuhrazené vystavené 

faktury;  pouze pohledávky, u kterých ve farnosti zatím nedošlo k pohybu peněz 

 

Poskytnuté půjčky (z Knihy pohledávek) 

zůstatky poskytnutých půjček z knihy pohledávek ke dni zpracování závěrky; pohledávky, 

u kterých ve farnosti už došlo k pohybu peněz  

 

Závazky (bez úvěrů a půjček)* 

např. neuhrazené přijaté faktury, závazky vůči státním rozpočtu, neuhrazené daně, sociální a 

zdravotní pojištění  ke dni zpracování závěrky; pouze závazky, u kterých ve farnosti zatím 

nedošlo k pohybu peněz 

 

Úvěry, přijaté půjčky 

zůstatky přijatých půjček z knihy závazků ke dni zpracování závěrky; závazky, u kterých ve 

farnosti už došlo k pohybu peněz 

 

Deponované peníze 

jsou závazkem u farnosti, která na svém účtu má zůstatek/zůstatky peněz  jiné farnosti/jiných 

farností; závazek, u kterého už došlo k pohybu peněz 

 

* označené položky nevstupují do kontroly správnosti; dále do kontroly nevstupuje hodnota cenin 
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Metodický návod k vyplnění  přehledu příjmů a výdajů 
 

 

16 – Kostelní sbírky (běžné i mimořádné) a příjmy za církevní úkony 

jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, jsou od této daně osvobozeny 

 

17 – Přijaté dary 

jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, u veřejně prospěšných poplatníků jsou 

osvobozeny od daně, pokud budou použity na náboženské účely a jiné veřejně prospěšné účely 

definované v zákoně; osvobození se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní; rozhodnutí o 

uplatnění nebo neuplatnění osvobození nelze zpětně měnit 

 

18 – Dotace 

dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů; nejsou předmětem 

daně 

 

19 – Ostatní  příjmy (nezdaňované) 

úrok z účtu (od 1. 1. 2014 je zdaněn srážkovou daní přímo v bance, v účetnictví je  proto zařazen 

do nezdaňovaných příjmů); dědictví a další příjmy, např. příjmy z jednotlivých činností, u 

kterých příjmy byly nižší než výdaje (ztrátové činnosti za úplatu) 

 

20 – Nájemné  

je předmětem daně z příjmů právnických osob vždy 

 

21 – Ostatní  příjmy (zdaňované) 

reklama (je předmětem daně z příjmů právnických osob vždy), další příjmy z jednotlivých 

činností, u kterých příjmy byly vyšší než výdaje (ziskové činnosti za úplatu), příjmy v podobě 

úroků, pokud nebyly již zdaněny srážkovou daní 

 

22, 29 – Osobní výdaje* 

mzdy, odměny, sociální a zdravotní pojištění, daň ze závislé činnosti 

 

23, 30 - Daně a správní poplatky * 

např. daň z nemovitostí, daň z příjmů právnických osob, dálniční známka 

 

24, 31 – Opravy památek movitých i nemovitých* 

opravou a údržbou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného 

stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí 

nebo technologie, pokud nedojde k technickému zhodnocení; údržbou se rozumí soustavná 

činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější 

závady  

 

25,32 – Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých* 

viz předchozí bod 

 

26 – Odeslané sbírky a poskytnuté dary 

např. odeslání sbírek vyhlášených biskupem, příspěvek na potřeby diecéze, jiné poskytnuté dary; 

nemohou být daňově uznatelným výdaje 
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27 – Nákup dlouhodobého majetku, technické zhodnocení 

technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo 

dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a 

stavebních úprav, rekonstrukce a modernizace, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění 

stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku (hmotný majetek nad 40 000 

Kč, nehmotný nad 60 000 Kč); náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn 

nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období 

(kalendářní rok); tyto výdaje nemohou být daňově uznatelným výdajem; výdaje uvedené v této 

položce musí po uvedení pořízeného majetku do používání zvýšit hodnotu majetku na 1. či 2. 

řádku účetní závěrky) 

 

28, 33 – Ostatní výdaje* 

např. režie, materiál, energie, služby, drobný dlouhodobý majetek 

 

* výdaje snižují základ v případě, že byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení  

zdanitelných příjmů; pro zjištění základu daně se odečtou ve výši prokázané poplatníkem podle 

ustanovení zákona o dani z příjmů 
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Metodický návod k vedení peněžního deníku  

 
Sloupec 1 – Číslo dokladu 

v každém kalendářním roce se doklady začínají číslovat znovu; je možné číslovat samostatnou 

řadou bankovní výpisy a pokladní doklady 

 

Sloupec 2 – Datum uskutečnění účetního případu 

datum pohybu peněz na účtu nebo datum, kdy byla hotovost přijata či vydána ve farnosti; nemusí 

se rovnat datu na paragonu 

 

Sloupec 3 – Obsah účetního případu 

stručný popis účetního případu 

 

Sloupce 4 – 9 Peněžní prostředky 

Sloupec 4 – Peníze příjmy -  v hotovosti 

na začátku roku se uvede konečný zůstatek z minulého roku; českou měnu nelze v hotovosti 

uvádět v haléřích;  příjmy se účtují podle vystavených příjmových dokladů  

 

Sloupec 5 – Peníze – výdaje v hotovosti 

prokázané výdaje doložené dokladem,  smlouvou, podpisem, ... ; v rámci jednoho měsíce je 

možno výdaje podobného charakteru spojit do jednoho sběrného pokladního dokladu 

 

Sloupec 6 – Bankovní účet 1 – příjmy 

na začátku roku se uvede konečný zůstatek z minulého roku, musí souhlasit s doloženým 

bankovním výpisem; v případě farnosti, která nemá vlastní bankovní účet, se uvedou peníze 

deponované na účtu jiné farnosti 

 

Sloupec 7 – Bankovní účet 1 – výdaje 

prokázané výdaje doložené bankovním výpisem, fakturou, smlouvou,... 

 

Sloupec 8 – Bankovní účet 2* – příjmy 

používá se v případě, pokud farnost má další bankovní účet 

 

Sloupec 9 – Bankovní účet 2* – výdaje 

používá se v případě, pokud farnost má další bankovní účet 

 

Sloupce 10 – 15 Finanční převody 

na začátku roku se v příslušných sloupcích uvedou zůstatky z minulého roku, doložené 

inventarizací ke dni účetní závěrky 

 

Sloupec 10 – Deponované peníze – výdaj peněz 

snížení závazku - použije farnost, u které má na účtu uloženy peníze jiná farnost  

 

Sloupec 11 – Deponované peníze – příjem peněz 

zvýšení  závazku  - použije farnost, u které má  na účtu uloženy peníze jiná farnost  

 

Sloupec 12 – Půjčky - výdaj peněz 

poskytnutá půjčka, splátka přijaté půjčky – je  nutná i evidence v knize pohledávek nebo závazků 

včetně zůstatků podle jednotlivých věřitelů či dlužníků;  zůstatky je nutno ověřovat a kontrolovat 

při inventarizaci ke dni účetní závěrky 

 

 



 6 

Sloupec 13 – Půjčky – příjem peněz  

přijatá půjčka, splátka poskytnuté půjčky, dále viz předchozí bod 

 

Sloupec 14 – Průběžná položka  - výdaj peněz  
je určena ke sledování pohybu peněz mezi pokladnou a bankou, případně mezi bankovními účty 

 

Sloupec 15 – Průběžná položka  - příjem peněz  

je určena ke sledování pohybu peněz mezi pokladnou a bankou, případně mezi bankovními účty 

 

 

* v případě, že farnost má více jak dva bankovní účty, je potřeba další bankovní účet  sledovat 

v dalším peněžním deníku, všechny údaje se na konci období spojí do jedné účetní závěrky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k vedení peněžního deníku (jednoduchého účetnictví s promítnutím změn 

od 1. 1. 2014 

Jitka Mikulová, Biskupství brněnské 

 

Brno, 31. 7. 2014 

 

 

 

 


