
 

OCENĚNÍ A ÚČTOVÁNÍ RESPIRÁTORŮ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 

A NEPEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE – ÚNOR 2021  

V souladu s usnesením vlády č. 124 ze dne 12. února 2021 a č. 187 ze dne 22. února 2021 byly pro 

pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol a školských zařízení poskytnuty z pohotovostních zásob 

Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) respirátory 

třídy FFP 2.  

K zajištění jednotného účtování a umožnění dodržení předepsaných způsobů ocenění všemi 

zúčastněnými účetními jednotkami zasílá nyní MŠMT tuto informaci o svém způsobu účtování i o určení 

ocenění převzatých respirátorů na úrovni jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení (dále jen „škola“). 

• Kdo o transakci účtuje 

Mimo Správy státních hmotných rezerv, která předává MŠMT, účtuje pouze MŠMT a příjemci (tzn. školy). 

Distribuční mezičlánky (Hasičský záchranný sbor, kraje či ORP) o pohybu zásob účtovat nebudou. 

• Ocenění předávaných respirátorů u škol  

Jakým způsobem ocení školy přebírané respirátory závisí na tom, zda 

o jsou vybranými účetními jednotkami – školy zřízené jako organizační složky státu či příspěvkové 

organizace (zřizované státem či ÚSC). Ty pak mají podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví povinnost 

navázat na výši ocenění MŠMT (viz níže – podklady pro zaúčtování, které budou zveřejněny). 

či zda 

o mezi vybrané účetní jednotky nepatří – školy ostatních zřizovatelů a školy a školská zařízení zřízené 

ÚSC a DSO jako školské právnické osoby. Tyto účetní jednotky si zásoby mohou ocenit samy 

reprodukční pořizovací cenou dle § 25 zákona o účetnictví. Informace o ocenění na webu však bude 

k dispozici i pro tyto subjekty a budou jí moci použít. 

 

• Podklady pro zaúčtování u škol  

MŠMT dle distribučních seznamů upravených jednotlivými kraji dle skutečného definitivního rozdělení 

respirátorů zpracuje informace o účetním ocenění předaných respirátorů pro každou školu. Tato 

informace bude následně zveřejněna na webových stránkách zde: 

https://koronavirus.edu.cz/odkazy 

Ke zveřejnění seznamů škol s uvedením ocenění předaných respirátorů dojde po potvrzení distribuce ze 

všech krajů.  

Pokud škola nemá pro zaúčtování převzatých respirátorů jiný podklad (předávací protokol), doporučujeme 

jako přílohu účetního dokladu vytvořit „Zápis o převzetí respirátorů“. Takový zápis bude možno vytisknout 

přímo ze zveřejněných souborů (na prvním listu excelového souboru je třeba pomocí filtru vyhledat 

konkrétní školu, po vyfiltrování pak bude na druhém listu k tisku připraven pro tuto školu návrh zápisu 

o převzetí).  

Upozorňujeme, že jednotkové ceny respirátorů se v jednotlivých krajích liší!  

https://koronavirus.edu.cz/odkazy


 

• MŠMT účtuje o zásobách způsobem B, konkrétně tak účtuje: 
o O bezúplatném předání respirátorů vybraným účetním jednotkám na stranu MD účtu 549 

se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649. 

Na straně MD účtu 549 budou pro účely vykazování v Pomocném analytickém přehledu jako partneři 

uvedeny všechny školy, které obdržely respirátory, a které budou uvedeny v podkladech pro 

zaúčtování škol. 

o O bezúplatném předání respirátorů školám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, bude MŠMT 

účtovat na stranu MD účtu 543 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649. 

Na straně MD účtu 543 budou jako partneři uvedeny všechny školy a školská zařízení, které obdržely 

respirátory a které budou uvedeny v podkladech pro zaúčtování škol a školských zařízení. 

• Účtování u škol, které převzaly respirátory 

o O bezúplatném převzetí respirátorů budou školy, které jsou vybranými účetními jednotkami, účtovat: 

▪ způsobem A: 

▪ bezúplatné nabytí: MD 112 / DAL 649 
▪ spotřeba: MD 527 / DAL 112 

 

▪ způsobem B: 

▪ bezúplatné nabytí: MD 527 / DAL 649 
▪ zjištěný stav na skladě: MD 112 / DAL 527 

 

Jestliže účetní jednotka předává do Centrálního systému účetních informací státu Pomocný analytický 

přehled, vykáže jako partnera u bezúplatného nabytí na straně MD účtu 112 (v případě účtování 

o zásobách způsobem A) a na straně D účtu 649 MŠMT. Upozorňujeme, že pokud účetní jednotka 

účtuje o zásobách způsobem A, bude v rámci křížových kontrol v Pomocném analytickém přehledu 

zjištěna chybná vazba, neboť MŠMT účtuje o zásobách způsobem B. Důvod vzniku chybné vazby 

okomentuje účetní jednotka na Service Desku MF (servicedesk@spcss.cz). 

o O bezúplatném převzetí respirátorů budou školy, které nejsou vybranými účetními jednotkami, 

účtovat dle příslušných vyhlášek a Českých účetních standardů, kterými se při vedení účetnictví řídí. 

 

V obdobných případech v budoucnu, pokud bude docházet k bezúplatnému předávání 

zásob školám a školským zařízením prostřednictvím MŠMT, sledujte prosím opět webové 

stránky  

https://koronavirus.edu.cz/odkazy  

kde budou umisťovány aktuální informace. 
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