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Článek 1. 

Povinnosti účetních jednotek 

Dle zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví, resp. její novely č. 221 / 2015 Sb. mají účetní jednotky, zejména ty 
nejmenší, řadu nově stanovených povinností: 

a) Spolky i pobočné spolky jsou povinny vést účetnictví od svého vzniku do dne svého zániku 
b) Zákon povolil opět vedení jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které nejsou plátcem DPH, 

její roční příjmy a hodnota majetku nepřesáhnou 3 mil. Kč. 
c) Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky. 
d) Všechny účetní jednotky jsou nově povinny zveřejňovat účetní závěrku (při podvojném účetnictví) 

nebo přehled o majetku a závazcích (při jednoduchém účetnictví) vložením do sbírky listin 
veřejného rejstříku, ve kterém jsou zapsány. 

 
Tato směrnice je zaměřena na nejmenší účetní jednotky, v KČT odbory s jednoduchou turistickou činností. 
Pro oblasti a pro velké odbory je vhodnější (podvojné) účetnictví, zejména pro účetní jednotky s nemovitým 
majetkem a pro přímé příjemce dotací MŠMT. 
 
 

Článek 2. 

Jednoduché účetnictví 

Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou: 
a) Peněžní deník 
b) Kniha pohledávek a kniha závazků 
c) Pomocné knihy o ostatních složkách majetku 

Peněžní deník obsahuje alespoň informace o: 
a) Peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech 
b) Příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období 
c) Průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným 

příjmem nebo výdajem podle písm. b), např. přesuny mezi pokladnou a bankovním účtem. 
Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují za kalendářní rok přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích. Tyto přehledy sestavuje účetní jednotka do 6 měsíců po skončení účetního 
období. Tyto přehledy mají poskytnout ucelenou informaci o příjmech, výdajích, stavu majetku a závazcích 
účetní jednotky. 
 
Podrobnější pokyny pro jednoduché účetnictví stanovuje prováděcí vyhláška č. 325 / 2015 Sb.: 

a) Peněžní deník je uspořádán chronologicky (podle data zaúčtování položky) a prokazuje zaúčtování 

 Příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti 

 Příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech v bankách 

 Průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovním 
účtem 

Příjmy a výdaje se člení v peněžním deníku na hlavní činnost (turistickou) a hospodářskou činnost, 
dále je nezbytné členění pro zjištění základu daně z příjmů, ev. se člení pro vlastní potřebu. 
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Při otevírání a uzavírání účetního období obsahuje peněžní deník zůstatky peněžních prostředků 
v hotovosti a na bankovním účtu a průběžné položky. 

b) Kniha pohledávek a závazků eviduje chronologicky uspořádané pohledávky podle jednotlivých 
dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. 
Ke konci účetního období obsahuje souhrny neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků 
včetně dluhů. Na začátku následujícího účetního období se konečné zůstatky minulého období 
stávají počátečními zůstatky. 

c) Pomocné knihy ostatních složek majetku evidují alespoň: 

 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (inventář) 

 Finanční majetek 

 Zásoby (nespotřebované zboží a provozní materiál, např. odznaky) 

 Ceniny (např. poštovní známky) 
Pomocné knihy evidují stavy majetku ke konci účetního období a tyto stavy se stávají počátečními 
pro následující účetní období. Údaje se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích. 

d) Přehled o příjmech a výdajích se člení na hlavní (u nás turistickou) a hospodářskou činnost. Pro 
malé odbory KČT obvykle obsahuje: 
Příjmy: 

 Prodej zboží 

 Prodej výrobků a služeb (např. startovné na akcích pro veřejnost) 

 Příjmy z veřejných sbírek (pokud je máme) 

 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 

 Přijaté členské příspěvky 

 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů (od obcí, krajů) 

 Ostatní (zde např. účastnické poplatky akcí pro vlastní členy) 

 Průběžné položky (např. převody mezi BÚ a pokladnou) 
Výdaje: 

 Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (inventáře) 

 Nákup spotřebního materiálu 

 Nákup zboží (určeného k prodeji) 

 Pořízení služeb 

 Ev. mzdy, pojistné za zaměstnance a ostatní osobní výdaje 

 Ostatní výdaje 

 Průběžné položky (např. převody mezi BÚ a pokladnou, zálohy na akce) 
e) Přehled o majetku a závazcích obsahuje položky majetku a závazků k začátku a konci účetního 

období, ev. k jinému okamžiku, ke kterému se přehled sestavuje. Pro malé odbory KČT obvykle 
obsahuje: 
Majetek: 

 Dlouhodobý nehmotný majetek (např. počítačové programy) 

 Dlouhodobý hmotný majetek (inventář) 

 Finanční majetek 

 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 

 Peněžní prostředky na bankovním účtu 

 Zásoby (neprodané a nespotřebované zboží – např. odznaky) 

 Pohledávky (např. neuhrazené příspěvky) 

 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 

 Ostatní majetek 
Závazky: 

 Závazky (např. neodvedené příspěvky) 

 Úvěry a zápůjčky přijaté 
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Správní delikt 
Účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, se dopustí správního deliktu tím, že: 

a) Nevede jednoduché účetnictví podle prováděcí vyhlášky 
b) Nesestaví přehledy v předepsaném rozsahu a lhůtě 
c) Jí zpracované přehledy neobsahují veškeré předepsané údaje 
d) Nesestaví přehledy ke stanovenému dni (do 6 měsíců po skončení účetního období) 
e) Vede jednoduché účetnictví tak, že není přehledné a průkazné 
f) Neuschovává účetní záznamy (min. 5 let po skončení účetního období) 
g) Nezveřejní přehled o majetku a závazcích 

Za správní delikt je možno uložit pokutu až do výše: 

 100.000 Kč u deliktů pod písm. a) až d) 

 50.000 Kč za delikty pod písm. e) až g) 
 
 

Článek 3. 

Zveřejnění účetní závěrky nebo přehledu majetku a závazků 

Odbory a oblasti, které vedou účetnictví (v plném rozsahu - podvojné nebo zjednodušené) zveřejňují 
rozvahu a přílohu s doplňujícími informacemi. Příklad rozvahy je uveden v Příloze č. 1, ale je možno použít 
vlastní formulář, resp. formulář, který je výstupem z účetního programu. 
 
Odbory KČT, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují vložením do sbírky listin spolkového rejstříku 
pouze přehled majetku a závazků. 
 
Přechodná ustanovení zákona 563 / 1991 Sb. o účetnictví (zavedená zákonem 221 / 2015 Sb.) s platností od 
1. 1. 2016 ukládají účetním jednotkám, zapsaným ve veřejném rejstříku vložení účetní závěrky, schválené 
statutárním orgánem i za účetní období, které začalo v letech 2014 a 2015. 
 
Oblasti a odbory, které jsou samostatnými spolky, předkládají rozvahu nebo přehled majetku a závazků 
samy svému rejstříkovému soudu. 
 
Oblasti a odbory, které jsou pobočnými spolky KČT, předávají rozvahu nebo přehled majetku a závazků 
ústřednímu sekretariátu KČT a ten je hromadně předá Městskému soudu v Praze, který je rejstříkovým 
soudem KČT.  
Ústřednímu sekretariátu předávají pobočné spolky svou účetní závěrku nebo přehled majetku a závazku do 
30. června následujícího roku, resp. do 6 měsíců od skončení účetního období, pokud se neshoduje 
s kalendářním rokem. 
Za rok 2014 a 2015 (resp. účetní období, které v těchto dvou letech začínalo) předají pobočné spolky účetní 
závěrku nebo přehled majetku a závazků ústřednímu sekretariátu do 31. 3. 2017. 
 
Přílohy: 

1. Vzor formuláře rozvaha pro účetnictví v plném rozsahu (podvojné) 
2. Vzor formuláře pro přehled majetku a závazků pro jednoduché účetnictví 

 
 
 
 

RNDr. Jiří Homolka     Mgr. Vratislav Chvátal 
Předseda Ekonomické rady KČT               Předseda KČT 
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Příloha č. 1:    Vzor formuláře ROZVAHA pro účetnictví v plném rozsahu (podvojné) 
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Příloha č. 2.:   Vzor formuláře pro přehled majetku a závazků pro jednoduché účetnictví 
 
 

Přehled majetku a závazků pro jednoduché účetnictví 
 

Účetní jednotka: ____________________________________________________________________ 

Adresa sídla: _______________________________________________________________________ 

IČO: _____________________ 

Statutární zástupce: __________________________________________________________________ 

Účetní období od _________________  do ____________________ 
 

Přehled majetku a závazků 
 

Údaj 
Stav na začátku 
účetního období 

Stav na konci 
účetního období 

Majetek 
01 Dlouhodobý nehmotný majetek Kč Kč 

02 Dlouhodobý hmotný majetek Kč Kč 

03 Finanční majetek Kč Kč 

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny Kč Kč 

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech Kč Kč 

06 Zásoby Kč Kč 

07 Pohledávky Kč Kč 

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté Kč Kč 

09 Ostatní majetek Kč Kč 

10 Majetek celkem Kč Kč 

Závazky 
01 Závazky Kč Kč 

02 Úvěry a zápůjčky přijaté Kč Kč 

03 Závazky celkem Kč Kč 

99 Rozdíl majetku a závazků Kč Kč 

 

Přehled majetku a závazků zpracoval 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Kontakt (telefon, e-mail): 


