
Mgr. Martina Lorencová, Ing. Jiří Lorenc 
 

Kunovice, Záchalupčí 1276, PSČ 686 04, mlordy@iol.cz 

 

V Kunovicích, dne 30. 6. 2021 

 

Podpora obcím a obyvatelům zničených vichřicí a tornádem 

účetní a rozpočtová charakteristika 

 

Rozpočtová skladba - odvětvové členění 

5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 

Výdaje související s odstraněním následků této mimořádné živelní pohromy.  

Zahrnuje i inkaso příjmů v podobě darů či veřejných sbírek. Obdobně zaslání daru s cíle podpořit 

zasažený region při odstraňování následků živelní události. 

4343 – Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 

Bude zahrnovat přímou (nejčastěji finanční) podporu občanů postižených vichřicí nebo tornádem. 

Bude ve výdajích vázat především na položky 5492 – Dary obyvatelstvu, 5493 – Účelové neinvestiční 

transfery fyzickým osobám, 6371 – Účelové investiční transfery podnikajícím fyzickým osobám. 

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 

Nepředpokládáme významnější využití v současné situaci. Jde o odstraňování následků vichřice, 

tornáda s důrazem na přírodu, krajinu – odstranění polámaných stromů apod. Nepatří sem opravy 

majetku, podpora postiženým občanům ani peněžní operace související s krizovým režimem. 

 

Rozpočtová skladba - položkové členění 

Inkaso darů 

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí / 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí 

 Záznamové jednotky 

024  - Transfery přijaté od obce z jiného okresu téhož kraje 

028 – Transfery přijaté od obce jiného kraje 

2321 – přijaté neinvestiční dary / 3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

- příjem darů od občanů, podnikatelských subjektů, spolků apod., ale i ze zahraničí od občanů 

nebo podnikatelských subjektů 



4152 – Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a 

právnických osob / 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 

- od cizích územně samosprávných celků a dalších veřejných rozpočtů a dále dary od cizích 

neziskových organizací 

Poskytnutí darů 

- dar nad 20.000,- v jednotlivém případě schvaluje zastupitelstvo. Dary nižší jsou vyhrazeny 

radě obce (starostovi, pokud radu nemáme) 

- darovací smlouva musí být písemná pouze u příslibu darování, nicméně jde o dvoustranný 

právní akt – tedy i příjemce souhlasí s přijetím daru (lze doložit např. mailovou či 

telefonickou komunikací apod.) – nicméně písemnou darovací smlouvou určitě nic 

nepokazíme...  

- U veřejné sbírky je souhlas příjemce daru nahrazen aktem vyhlášení sbírky. 

5321 – Neinvestiční transfery obcím / 6341 – Investiční transfery obcím 

 Záznamové jednotky 

026  - Transfery poskytnuté obci z jiného okresu téhož kraje 

035 – Transfery poskytnuté obci z jiného kraje 

5492 – Dary obyvatelstvu 

- Použijeme v případě poskytnutí daru bez dalších podmínek a účelu – typicky na zmírnění 

dopadů živelní katastrofy, sociálních podmínek apod. 

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám / 6371 – Účelové investiční transfery 

podnikajícím fyzickým osobám 

- účelové prostředky, kdy nejčastěji půjde o podporu na odstranění následků živelní kalamity 

nebo obnovu zničeného majetku 

  



Výběr darů od občanů určených k podpoře postižených regionů – jak postiženou obcí, tak i obcí, 

která nabídla občanům zprostředkování darů postiženému regionu 

Základní podmínky 

 Podmínkou je identifikace dárce (nelze využít anonymních pokladniček apod., kdy by 

musela být povolena a vyhlášena veřejná sbírka).  

 Přestože občanský zákoník v § 2057 odst. 2 vyžaduje písemnou formu pouze v případě 

příslibu darování, případně darování věci zapsané do veřejného seznamu, je i v případě 

darů předaných v hotovosti vhodnější uzavření jednoduché darovací smlouvy. 

 Takto přijaté prostředky budou zahrnuty do účetnictví a rozpočtu obdarovaného (platí 

limit pokladny, režim schvalování poskytnutých darů atd.) 

Příklad: 

Inkaso daru od občana, podnikatelského subjektu, spolku v hotovosti – na základě darovací 

smlouvy 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Pokladna s rozpočtovou 

skladbou 

261  5269 2321 1 000  

672     1 000 

Pokladna s využitím položky 

5182 

261    2 000  

672     2 000 

231  5269 2321 2 000  

231  6171 5182 -2 000  

 
Příklad: 

Písemně uzavřená darovací smlouva s následným zasláním daru na účet obce 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Uzavření darovací smlouvy 

+převod na účet -  občan, 

podnikatel, neziskový subjekt 

231  5269 2321 5 000  

672     5 000 

Dar od obce 
231  5269 4121 10 000  

672     10 000 

Dar od obce výslovně určený na 

vybudování nového majetku, TZ 

– smlouva 

231  5269 4221 100 000  

403     100 000 

 
Příklad: 

Inkaso daru ze zahraničí 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Inkaso daru – cizí občan, 

podnikatel 

231  5269 2321 6 000  

672     6 000 

Inkaso daru – zahraniční obec, 

nezisková společnost 

231  5269 4152 6 000  

672     6 000 

 
Příklad: 

Vyhlášení sbírky postiženou obcí 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Přijetí daru obcí – nerozlišuje 

dárce (nemusíme jej znát…) 

231  5269 2321 500  

672     500 



Poskytnutí daru 

Příklad: 

Občanovi na zmírnění dopadů kalamity 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Darovací smlouva 
345     20 000 

572    20 000  

Vyplacení daru – jednorázový 

neúčelový dar 

231  4343 5492  20 000 

345    20 000  

Vyplacení daru – účelový na 

odstranění následků kalamity, 

opravu majetku 

231  4343 5492  20 000 

345    20 000  

Vyplacení daru – účelově 

určeného na pořízení 

dlouhodobého majetku 

231  xxxx 6371  20 000 

345    20 000  

 

Příklad: 

Poskytnutí daru postižené obci 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Uzavření darovací smlouvy 
349     50 000 

572    50 000  

Vyplacení daru 
231  5269 5321  50 000 

349    50 000  

Vyplacení daru – pokud je 

účelově určen jako investiční 

231  5269 6341  50 000 

349    50 000  

 

Příklad: 

Poskytnutí daru na účet na základě vyhlášené sbírky – nerozlišujeme příjemce (i v případě 

obce – nemá vždy informaci o dárci, případně s touto informací nepracuje – důvod = 

konsolidace) 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Platba na sbírkový účet 
231  5269 5229  8 000 

572    8 000  

 

Příklad: 

Poskytnutí daru prostřednictvím Sdružení místních samospráv (poskytnutí daru spolku na jím 

zřízený transparentní účet pro konkrétní postiženou obec – spolek následně poskytne dar 

vybrané obci) – postupujeme stejně jak u vlastních prostředků obce, tak i prostředků 

poskytnutých občany. U prostředků darovaných občany by variantně šlo řešit místo SU 672 

účet 378 (v logice zprostředkování daru), pokládáme ale za správnější variantu výnos - 

náklad, která odpovídá uzavřeným smluvním vztahům. 

Popis případu Su Au OdPa Pol MD Dal 

Uzavření smlouvy 
345     30 000 

572    30 000  

Vyplacení daru 
231  5269 5222  30 000 

345    30 000  

 


