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ZPRÁVA PRO SPOLKY – V JEDNODUCHÉM ÚČETNICTVÍ LZE POKRAČOVAT BEZ OBAV 

Navazujeme na e-informaci UVU ČR č. 207 z 13. března 2008 
(http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_207.pdf) a sdělujeme, že snad již definitivně 
skončila éra časově limitovaných výjimek pro vedení účetnictví pro občanská sdružení, nyní 
spolky. Od 1. ledna 2016 bylo jednoduché účetnictví regulérně vráceno do zákona o 
účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. ve znění /…/ zákona č. 377/2015 Sb.). Zákon rozlišuje Mikro 
účetní jednotku, Malou účetní jednotku, Střední účetní jednotku a Velkou účetní jednotku. 
Pro nás je podstatné, že podle § 1f tohoto zákona mohou vést jednoduché účetnictví spolky, 
pokud 

a) nejsou plátcem DPH, 
b) celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč, 
c) hodnota majetku nepřesáhne 3 mil. Kč;  

a tato kritéria naše chudé spolky splňují dokonale. 
 
Základním dokumentem zůstává peněžní deník, který obsahuje rubriky týkající se pokladny 
(příjmy v hotovosti, výdaje v hotovosti, suma pokladní hotovosti) a účtu (příjmy, výdaje, 
suma na účtu). 
 
Dále je třeba vést přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmů a o příjmech, 
které nejsou předmětem daně z příjmů nebo které jsou od daně z příjmů osvobozeny.  
 
Jiné položky jsou vedeny tehdy, je-li pro ně věcná náplň. U profesních výtvarných spolků jsou 
to zejména položky vyplývající z veřejnoprávních smluv o poskytnutí grantů a podobných 
příspěvků; jejich struktura plyne z konkrétní smlouvy a odlišují se náklady uznatelné a 
neuznatelné. 
 
Pokud má spolek zaměstnance, musí vést i mzdovou agendu, ale to se většiny našich spolků 
netýká. Spolky – pokud vůbec – využívají formy dohod o vykonání práce, kde do 10 tis. Kč 
měsíčně u jednoho příjemce odvádí pouze 15 % daň, nebo možnosti poskytnout příspěvek ze 
spolkových prostředků, který je nedaněný, ale který nyní již není možno poskytnout 
vlastnímu členu (zákon o daních z příjmů, § 4, písm. k), bod 2.). 
 
Nemá-li spolek člena nebo spolupracovníka, praktika, který jednoduché účetnictví vede, 
může přehledné poučení nalézt např. v publikaci Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016, kterou 
zpracovaly Marie Krbečková a Jindřiška Plesníková. Brožuru o 240 stranách vydalo 
nakladatelství ANAG v letošním roce (ISBN 978-80-7554-00-3), www.anag.cz, přímý odkaz na 
publikaci http://www.anag.cz/jednoduche-ucetnictvi-k-1-1-2016/d-99490/   
 

 

http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_207.pdf
http://www.anag.cz/
http://www.anag.cz/jednoduche-ucetnictvi-k-1-1-2016/d-99490/


Vlastní zpráva; zpracoval dr. Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, 
uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz   

R, eR, AMOT  

* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
 

> > > UPOZORNĚNÍ VÝTVARNÝM UMĚLCŮM – úhrada členského příspěvku pro rok 2017 a roky následující < < < 
Připomínáme všem, kdo jsou zapsáni v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR, 

nebo ty, kdo v Národním registru nově zapsáni být chtějí, že je třeba zápis prodloužit úhradou členského 
příspěvku, jehož výši si můžete sami vypočítat 

(http://www.uvucr.cz/rejstrik/vypocet_clenskeho_prispevku.pdf). Platební údaje jsou otištěny na vnitřní straně 
vaší identifikační karty nebo o ně můžete požádat e-mailem (uvucr@uvucr.cz) nebo formou SMS (606 473 074). 

Od roku 2016 je k identifikační kartě profesionálního výtvarného umělce přikládáno i OSVĚDČENÍ O ZÁPISU 
V NÁRODNÍM REGISTRU jako o jiné evidenci ve smyslu § 435 Občanského zákoníku. 

Aktuální verze registru: http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm 

> > > UPOZORNĚNÍ SPOLKŮM VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ < < < 
Připomínáme všem, kdo tak dosud neučinili, že 1. ledna 2017 končí lhůta k doplnění a úpravě údajů vedených o 

spolcích u příslušných rejstříkových soudů. Souhrnnou informaci a návod jsme rozeslali jako e-info uvucr 380 
dne 27. října 2015 a je trvale k dispozici na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_380.pdf   
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