
obec: Záměl
tČo: 215531

Směrnice č. 5/2010

Směmici ,,praco\ al(a l: šrépán}.a Slezrilo;á
Smémici sch\álil(a): Jt sLĚ LL\1r^)\ '

Datrun zpracoviíni : r's.4 (tJ,lt)
Směmice nabývá platDosti: l' l. 40l0
Směrnice nabývá účinnosti: .4 ',/ ' 40/0

pro časové rozlišení nákladů a výnosů

obsa}r měmice:

I.oddíl: Úvodní ustanovení
1: Předmět úpravy
2: Legislativní rámec
3: Závaznost smánice

Il.oddíl: Časové rozlišení nákladů a v:fnosů
1: Povinnost časového rozlišení
2: Akruální princip účtování nákladů a \.í1osů
3: InventaÍizace úětu časového rozlišení
4: Zásady časového ťozlišení
5| Uč1y účtové osnor) pro časové ro,,lišení

I. Úvodní uslanovení

1: Předmět úpravy

Předmětem této směmice je stanovit takové zásady účtovríní, ktelé povedou ke sprár,nému a
věmému lTčíslení výsledku hospodďení. Protoje ťeba nríklady a výnosy zahmou1do období, se
L1er'.í'm časově a věcně souvisejí.

2: Legislativní ťámec

.' $ 69 vyhlášky č' 410/2009 Sb., v platrrém znění, ktelou se ploviídějí některá ustanovení
zékor'a č. 56317997 sb., o účetnictví' ve Znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetníjedíotky

- zákon č. 563/1,99I sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky

.' zákon č. 586/1992 sb., o dani z příjmů, v platném znění
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- navazující nomy:
směrnice o systému účetnictví
směrnioe o oběhu účetních dokladů
směmice o provádění inveltarizace
směmice o vedení pokladn)r

3: Závaznost směrnice

Podle této směmice postupuje účeírí obce' ktelá svou náplní pláce má vliv na správné účtování
obce. ostatDí placovníci obce, kteří se v riímci plnění sr^ých úkolů stanou účastníky
Iealizovaných účetních piípadůjsoLr povirrni plnit pokyny ve smys]u zásad stanovených touto
směrnicí.

II. Časové roz]išení nákladů a r.^Ínosů

l: Povinnost časového řozlišení

V průběhu účetníbo období dochází často k ěasovému nesouladu mezi vznikem výdajů a
nákladů i příjmů a výlrosů. Aby účetníjednotka zjistila správný r,.ýsledek hospodaření za
příslušné účetní období' musí se do něho zaúčtovat všechny nákJady a výnosy' které s ním
časově a věcně souvisí. Povinnost časového řozlišení vzniká. pokud se účetní případ tyká více
nežjednoho účetního období, tzn. pokud se účetní případ váahuje i k následujícím účetním
obdobím. Časor'é rozlišení muže však bý používáno i plo zajištění věcné a časové souvislosti
nákladů a qinosů v průběhu loku, aby mezitínní účetní závěrky měly přesnější vypovídací
schopnost.

2: AkŤuální pťincip

Každý účetní doklad musí b:ýt posouzen kromě hledisek, které jsou zmíněny v jiných vnitřních
normách (směmicích), též z hlediska věcné a časové přísluŠrosti. Pokud se účeirí doklad týká
jiného účetního období (tj. obr'ykle kalendářního řoku), než v kterém je vystaven, pak
pmcovníci, kteií tento doklad \Ysta\ují' musí tuto skutečnost na doklad výslovně uvést' pokud z
něj jižjednoznačně nevyplývá' Úoetni pak odpovldá za jeho ZaúČtování do správného účetního
období využitím techniky časového rozlišení. případně jiného vhodného způsobu. Časového
rozlišení bude použito vždy, kdyŽje znáno jakého období se účetní případ týká, výše a věcné
l'}llnezení'

3: Inventarizace účtů časového rozlišení

PoloŽky časového rozlišení podléhají inventarizaci a při ní se posuzuie.|ejich rryše a
odůvodněnost.

4: Zás.dy časového rozlišení

4.l. Hiavní zásadY:

4.1.1' Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují poclle těchto zásad:

a) náklady a výuosy se zachycují do období. s nímŽ časově a věcně souvisí'
b) opravy nák]adů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů

a výnosů, kterých se ýkají.
c) náfuady vynaložených nákladů rninulých účetních období se zachycují do výnosů běžného

účetního období.
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d) náklady a výdaje, kteřé se qikaji budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
_ nákladů piíštích období,
-' qýdajů piíš1ích období,

e) výnosy a příjmy, které se týkaji budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
.' Únosů příštích období,

- příjmů příŠtích období.

4.1.2. U účetních případů, ktelé se časově lozlišují' musí b}'t zftimy t}.to skutečnosti:

a) věcné vymezení účelvymloŽené částky
b) přesná částka
c) období, k němuž se částka vztahuje

Uvedene ťi podminl1 musi bý splnen) souČasné'

Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud nákJady na získání
infomace převýší přínosy pl}noucí z této informace a tato infořmace se nepovaŽuje za
qÍznamnou'

4.2. Da]ši zásady:

4'2.1. Účetní jednotka rozlišuje v závislosti na počtu měsíců v běžném období'

4.2.2. všechny uvedené případy budou lozlišoviíny pouze koncem účetního období s výjimkou
spoťeby enelgií, které budou ploúčtovány lor'něž k poslednímu dni každého čt\'rlletí (temíny
uzávěrek piedávarrých do CSUIS). Jen v roce 2010 budou koncem účetního období rozlišovríny
všechny účetní případy

,1'2.3. Náklady a ýnosy minulých období do roku 2009 včetně, se s ohledem na změrru metody
rozlišují na účtu'106 zápisem ía str. MD nebo D dle své povahy:

a) náklady rokLt 2009 se zaúčtují v roce 2010 Ďa 106l32I
b)výnosy roku2009sezaúčtujívrcce2010 na 31x/406

4.3' Ze zásadv časového roz1išování se stano\ují q,to výjimky:

4'3.1. Nevýznamné částky nepřesahující 10 000 Kč' tykající se nríkiadů za:
o Nríkup novoročenek, kďendrířů' PF
. Předplatné novin a časopisů.
. Předplatnó účasti na seminiířích a kurzech' kde zahájerrí kurzu bylo v minulém účetíím

období ajeho ukončení bude v následujícím období.
. Piefakturace te]efonuích hovoru a dďší předfakturace nevýznamné hodnoty (školení,

Informační servis apod.)
. cestovné (pracovní cesty zahájeny v běŽném období' ukončené v následujícím obdobi)
. vŠecb piípadů nákupu materiáu (kancelářských potřeb, drobného matelialu plo údúbu

a úklid', paliva) a PI{M' které byly učiněny před koncem účetního období a byly' pň
dodržení pravidel stanovetých vnitiním předpisem zúčtovány přímo do nákladů bez použití
účtu zásob. v tomto piípadě nebude k rozvahovému dni zjišťováno, zda byly nakoupené
předměty spotřebovány' (vyšší nákupy než stanovená črístka nebo nnožství je nutno podrobit
inventďe).



4.3.2' Pra\ ide]ně se opakující platby bez ohledu najejich veiikost:

r . Audilorske.lu7b} a \lLŽo) daňo\jch |orJdcJ. PaušálDí platby Za technickou podporu. servisní služby a služby obdobné
l Nájen díla dle autolského zákona včetně nájmu Sw

' Pojistné
. Čleuské příspěvky Dso, sMo' MAS, zájmovýn sdruŽením právnickýclr osob' kdeje obec

členem, pokud nejsou roční nebo mají splatnost před koncem roku na další období

.l.3.3' Nevýznanrné částky nepřesahující 10 000 Kč' týkající se výnosů Za:
o Pravidelně se opakující výnosy (paušální ulrrady za s1užby, apod.)
. Výnosy budoucích období brazené dopředu
. Úroky z vkladových účtů a z posk}'tnutých a přijalých půjček
o Ná|my hrobových míst

4'3.4. V1účtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci' kde by se vytvořila ve stejné
výši dohadná poloŽka aLtivní i pasivní.
Casové nerozlišování těchto plateb nesmí ÚIazněji ovlivnit věcnou a časovou souvislost n.ikladů
a výnosů.

4'4. Časově se rozlišujeI

J'4 l' 5polieb1 elťklricLe eneígie
Musí bý Zabmuta do nákladů období. ktelého se dkají' Tarn' kde se platí zálohy, budejako
dohadná po1oŽka proúčtovára výše zríloh zúčtovaná v běžném roce.

4.4.2' Přijatá plnění
Faktuly za p1nění. jejichž dodávka byla ukončena v běŽném období a které byly přijaty v
následujícím období do provedení účetní závěrk)', budou zapsány do deníku faktur běŽného
období a zaúětovály do nákladů běžného období'
Doš1é faktury Za přijatá plnění poskýnuté v běŽném účetÍím období' které dojdou do úěetní
jednotky po účetní závěrce' budou zapisovány do deníku účetního období dle data přijetí a
účtoviiny na WLrb účtu nák]adů období následujícího, pokud na ně DebylDt'ořen dohadný účet
pasivní'

4.4'3. Posk}'tnutá p1nění
Na všechny provedené a dle smluv řádně ukončené púce v účetním období musi bý vystavena
faktura Za předáni piíslušných podkladů k fakturaci do 15. dne nás]edujícího období odpovídá
starosta. všecbn)' plovedené výkony a dodávky za běŽrré období musí být proúčtovány do
qinosů běŽného roku. Za tím účelem je udržován denik vystavených laktur i po rozvahovém dni
do téhoŽ dnejako deník došlých Íáktur. Pokud by qfjimečně nebyla Vystavena faktura' je nutno
zabezpečit zúčtování piíjmťr piíštích obdobi' nebo dohadnou položku aktivní, pokud není známa
částka. Za vystavení faktur odpovídá účetuí.

4-4.4. Dotace a tťansfery poskÍnuté na více období ( ČÚs 703)

4.4.5' Holo\ o5l a cestovné

Pok1adní výdaje a pŤíjmy účetníjednotka časově nerozlišuje. Tyto výdaje a příjn1y, uskutečněné
v běžném období,.ie nutné v tomto období také zaúčtovat. Dále se výdaje, týkající se běžného
Ioku. musí vyplatit k předposlednímu pracovnímu dni běŽDého loku. K tomuto dni bude
zůstatek pok1adní hotovosti odveden na běžný účet a pokladna bude lrynulována. To platí i pro
cestovní náhrady'



5: Účty účtové osnoly pro časové rozlišení

Druhv časového roz]išení :

časové
řo2lišení

Úeet

názév ];isto l t"o
V běžném

období
V přÍštím
období

NÁKLADŮ

Náklady příštích obdobÍ 38'l aktiVní ýýdaj náklad

Výdaje přÍšttch období 383 pasiVní náklád Výdaj

Dohadné položky
pasiVní 389

odhad
nákladu Výdaj

\/íNosŮ

Výnosy přištích obdobÍ 384 pasivni přijem Výnos

Příjrny příštích období 385 aktivní Výnos příjem

Dohadné položky
aktivní 388

odhad
\^ýnosu příjern

K účtování časového rozlišení se používají přechodné účty aL1iv a pasiv. Jsou to účty rozvahové,

akir'rrí nebo pasivní

Přechodné účty se člení na :

5.1. ÚčÚy časového rozlišení _ známe účel' období i přesnou l.ýši částky

5.1.1. Účet 381 _ Nák]ady příštích období

Aktivní = strana MD při vzniku
D při rozpouštění

Jedná se o Údaje běžného období, ktelé souvisí zcela nebo alespoň zčtísti budoucího období'
Příklady:
- nájemné ubrazené dopředu
.. úbrada mimořádné leasingové splátky
- pojistné
.. předplatlé
- paušály servisnícl'r sluŽeb, podpory
- nájmy díla včetně Sw programů



/ 5.1'2. Učet 383 _ Výdaje příštích období

Pasivní = stmna D při vzniku
MD při lozpouštění

výdaje piíštích období předstawjí nráklady věcně a časově sot]visejících s běŽným obdobím. ale
Údej peněz se uskuteční až v budoucnu. Lze účtovat pouze člástky. u nichž víme. že budou
v příštím období zaplaceny na příslušný účel a v ulčité výši.
Příklady:
- nájemné fuazené pozadu (placené zpětně)
- dodavatelem nevyfakturované dodávky znrírne črástku (př. došlé faktuy po uzáVěrce)
"' uloky z úvěru, které banla naúčtuje po uplynutí loku

5'1.3. Účet 381_ výnosy příštích období

Pasjvní : strana D při vzniku
vlu prr rozpoustenl

Výnosy příštích obdobíjsou částky přijaté v běŽném období, ktelé věcně patří do lhrosů
v dalších obdobích (za ýkony. jež budou posk}tnuty v budoucnosti).
- nájemné pňjaté předem

- úhrady na plnění dalšího roku před splatností nebo dle smluv
- paušríní platby

5'1'4. Účet 385 _ příjmy příštích období

Aktivní : strana MD při vzniku
D při rozpouštění

Příjmy příštích období předsta\'ují výnosy věcně a časově související s běžným obdobírn, ale
přÍjem peněz se uskuteční aŽ v budoucnrr.
Příklady:
- nájemné vybrané zpělně
- nepřipsáný úrok
- dosud nevy1ákturované výkony (částku Známe piesně)

5.2. Dohadnó účty - známe účel, období, ale neznáme přesnou výši částky

Dohadné po1ožkyjsou případy pohledávek (a s rrimi pojených výnosů) a závazků (a s nimi
spojených nákladů). které věcně patří do běžného účetního období, ale n€mohou bý zaúčtovány,
p-Iotože chybí doklad. Není tedy známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo pňjata.
cástkaje tedy odhadovlína, přičemž se \,f'chrízí ze známých (oblyklých) skutečností nobo
dohod.
Dohadné účty se člení podle charakteru na:

' dohadné účty aktivní - vstuptÚí sem pohledávky za poskýnuté výkony
> dohadné účty pasivní vstupují sem závazky za přijaté výkony



5.2.l. Účet 388 _ dohadný účet aktilTí

strana MD při vzniku, D při rozpouštěni

Příklady:
- nelyfakturované dodrávky, u kterých je aeba upřesnit cenu
- potvrzená pobledívka za pojištbvnou v důsledku škody 'neznríme ještě výši plnění

5.2.2. Účet 389 _ dohadné úěty pasivní

strana D pň vzniku' MD při rozpouštění

Příklady:

- nelyfakturované dodavky, ke kterým není doklad

L - neqúčtované spoa€by energií a vodného a ýočného,
- ner1ričtované uroky z bar <ovních účtů' úvěru, půjěek, NFv

Z charakúeristilq uvedených účfu vypýríL' že se ťJ4o účetní případy provádějí aŽ ke <lni účetní
zá.ýéIky.

r:r,e: 45.4. !Al0
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