OCENĚNÍ A ÚČTOVÁNÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ
V souladu s usnesením vlády č. 276 ze dne 8. března 2021 ve znění usnesení vlády ČR č. 303 ze dne 18. března
2021 byla dne 6.4.2021 pro potřeby škol a školských zařízení zahájena distribuce sad antigenních testů (dále jen
„testů“), určených pro samotestování dětí, žáků a studentů i zaměstnanců.
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 testů na
úrovni jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „škola“). Tento postup
účtování bude obdobný i pro další fáze distribuce testů školám.

• KDO O TRANSAKCI ÚČTUJE
Účtuje pouze MŠMT a příjemci (tzn. školy). Distribuční mezičlánky, zajišťující fyzické předání testů
(Hasičský záchranný sbor, kraje či ORP) o pohybu zásob účtovat nebudou.

• OCENĚNÍ PŘEDÁVANÝCH TESTŮ U ŠKOL
Jakým způsobem ocení školy přebírané testy závisí na tom, zda
o

jsou vybranými účetními jednotkami – tzn. organizační složky státu či příspěvkové organizace
(zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí, krajem nebo státem). 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 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 ji moci použít.
Pro informaci uvádíme, že u dodávek vyskladňovaných dne 6.4. a 21.4.2021 činí:
• cena LEPU RAPID testu 65 Kč/kus
• cena SINGCLEAN testu 32 Kč/kus

• PODKLADY PRO ZAÚČTOVÁNÍ U ŠKOL
Distribuce proběhne pro jednotlivé školy dle závazných distribučních seznamů připravených MŠMT.
Po potvrzení jedné etapy distribuce ze strany všech krajů v souladu s distribučními seznamy budou
zveřejněny informace k ocenění pro jednotlivé školy zde:
https://koronavirus.edu.cz/odkazy
Pokud škola nemá pro zaúčtování převzatých testů jiný podklad (předávací protokol), doporučujeme jako
přílohu účetního dokladu vytvořit „Zápis o převzetí testů“. 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 „Zápis o převzetí testů“).

• MŠMT ÚČTUJE O ZÁSOBÁCH ZPŮSOBEM B, KONKRÉTNĚ TAK ÚČTUJE:
o
o

O bezúplatném předání testů vybraným účetním jednotkám na stranu MD účtu 549 se souvztažným
zápisem na stranu DAL účtu 649.
O bezúplatném předání testů školám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, bude MŠMT
účtovat na stranu MD účtu 543 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649.

• ÚČTOVÁNÍ U ŠKOL, KTERÉ PŘEVZALY TESTY
o

O bezúplatném převzetí testů budou školy, které jsou vybranými účetními jednotkami, účtovat:
▪ způsobem A:
▪ bezúplatné nabytí:
MD 112 / DAL 649
▪ spotřeba pro testování zaměstnanců školy:
MD 527 / DAL 112
▪ spotřeba pro testování dětí, žáků a studentů:
MD 501 / DAL 112
▪

způsobem B:
▪ bezúplatné nabytí
• zásoby předpokládané pro testování zaměstnanců:
• zásoby předpokládané pro testování dětí, žáků a studentů:
▪ zjištěný stav na skladě
• zásoby pro zaměstnance:
• zásoby pro děti, žáky a studenty:

MD 527 / DAL 649
MD 501 / DAL 649

MD 112 / DAL 527
MD 112 / DAL 501

Pokud v okamžiku účtování o bezúplatném nabytí testů nelze předem určit, jaká část bude
určena pro zaměstnance a jaká část pro děti, žáky a studenty, je možné při účtování
o bezúplatném nabytí testů způsobem B zvolit jednu z výše uvedených variant účtování
(pokud je pravděpodobné, že větší množství testů bude použito k testování dětí, žáků
a studentů, než zaměstnanců, bude vhodnější použít účet 501) nebo použít jejich kombinaci
kvalifikovaným odhadem. Dle skutečného použití testů je pak možno, po zvážení efektivnosti
s ohledem na bod 6.2 ČÚS č. 701, provádět opravu původního účetního zachycení.
Jestliže škola 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 škola 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 škola na
Service Desku MF (servicedesk@spcss.cz). Pokud škola účtuje o zásobách způsobem B, bezúplatné
nabytí testů křížové kontrole podléhat nebude.
o

O bezúplatném převzetí testů budou školy, které nejsou vybranými účetními jednotkami, účtovat dle
příslušných vyhlášek a Českých účetních standardů, kterými se při vedení účetnictví řídí.

• ÚČTOVÁNÍ U ŠKOL, KTERÉ PŘEVZALY TESTY Z NĚKTERÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ NPI ČR
V případě převzetí testů z rezervy na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) je
pro každou školu partnerem pro účtování pouze MŠMT, neboť NPI ČR zde plní rovněž pouze funkci
distribučního mezičlánku, respektive provádí výdej a příjem testů jménem MŠMT jako externí sklad. Postup
účtování se tedy od výše uvedeného postupu neliší.
O testech převzatých na krajských pracovištích NPI budou školy účtovat na základě oboustranně
podepsaného předávacího protokolu, který s nimi byl na krajském pracovišti NPI ČR sepsán, a který
obsahuje i informaci o výši ocenění.

