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Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené 
Zlínským krajem platné pro rok 2019 (od 1. 1. 2019)  

(oblast dopravy, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví, školství) 
 

  

Upozornění - Při zpracování byl zohledněn aktuální (poslední známý) stav metodiky a legislativních úprav. 
V průběhu roku 2019 tak mohou být provedeny dodatečné úpravy ve struktuře a obsahu přehledu závazných 
analytických účtů.  

Přehled závazných analytických účtů (dále jen „AÚ“) na rok 2019 byl zpracován v návaznosti na strukturu a 
obsah závazných analytik platných pro rok 2018 (při zohlednění všech dodatečných úprav a aktualizací 
v průběhu roku 2018). 

Změny proti přehledu závazných analytických účtů pro rok 2018 provedené v návaznosti na metodické 
změny ze strany zřizovatele s účinnosti od 1.1.2019 jsou zvýrazněny MODŘE. 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a účelové znaky (dále jen „ÚZ“) používané pouze u PO v oblasti 
ŠKOLSTVÍ. 
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Úvod 
 
Při zpracování přehledu závazných analytických účtů pro příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem 
(dále jen „PO ZK“) od 1.1.2019 bylo zohledněno:  

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); 

 vyhláška MF č. 410/2009 Sb. (dále jen „vyhláška“), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (tj. vyhlášek č. 435/2010 
Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 369/2015 Sb. a vyhlášek č. 
273/2017 Sb. a č. 397/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018); úplné znění vyhlášky je zveřejněno na 
stránkách MF ČR; předmětem poslední novely vyhlášky jsou tyto skutečnosti: 

o postupné odstraňování zjednodušení při použití účetní metody oceňování podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv, 

o upřesnění metody oceňování souboru majetku, konkrétně sbírky muzejní povahy oceněné 1 Kč, 

o upřesnění obsahového vymezení některých položek (SÚ 311, 263, 321, 451), 

o snížení administrativní zátěže pro OSS – odstranění položky „N. Doplňující informace k položce 
výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ z přílohy v účetní závěrce, 

o zrušení Přílohy č. 6 (Přehled tvorby a použití fondu privatizace). 

 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 
410/2009 Sb. (dále jen „ČÚS“) – k 1.1.2016 byly účinné novely vybraných ČÚS č. 701, 703, 704, 706, 
707, 708, 709, 710 - dne 18. 12. 2015 byl publikován Finanční zpravodaj MF č. 7/2015, ve kterém byly 
uvedeny změny těchto ČÚS. Úplná znění jednotlivých ČÚS je zveřejněna na stránkách MF ČR. 

 "Metodika GORDIC® - UCR®" – metodika Gordic zpracování účetnictví a finančního plánu pro 
příspěvkové organizace: 

o struktura byla zpracována v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky, která upravuje uspořádání směrné 
účtové osnovy; 

o závazné AÚ byly stanoveny především z důvodu sjednocení okruhů účtování a algoritmu pro 
automatizované zpracování uzávěrky účetního období (tj. možnosti sestavení všech účetních výkazů 
v rámci účetní závěrky dle §§ 3-8 vyhlášky ve struktuře dle přílohy č. 1 až 5 vyhlášky  - rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha). 

 
 
   

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky/2018/vyhlasky-pro-rok-2018--pro-ucetnictvi-st-30363
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2015/financni-zpravodaj-cislo-72015-23401
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platne-ceske-ucetni-standardy
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Seznam použitých zkratek: 

 
ZK  Zlínský kraj 
PO  příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem 
DOP  oblast dopravy a silničního hospodářství 
KUL  oblast kultury a památkové péče 
SOC  oblast sociálních služeb 
ZDR  oblast zdravotnictví 
ŠKO  oblast školství 
ŘSZK  příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje 
ZZS ZK  příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 
CF  přehled o peněžních tocích 
VK  vlastní kapitál 
SÚ  syntetický účet 
AÚ  analytický účet 
DM  dlouhodobý majetek 
DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek 
DDNM  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
ROP  Regionální operační program 
SROP  Společný regionální operační program 
OPŽP  Operační program Životní prostředí 
ESF  Evropský sociální fond 
FM EHP/Norsko  Finanční mechanismy EHP a Norska (tzv. norské fondy) 
OPPS  Operační program přeshraniční spolupráce 
IZ  investiční záměr 
ÚSC  územní samosprávný celek 
DSO  dobrovolný svazek obcí 
ČRIT  časové rozlišení investičních transferů 
ČÚS  Český účetní standard 
OON  ostatní osobní náklady 
UZ účelový znak 
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I. Závazné analytické účty pro PO ZK dle směrné účtové osnovy platné od 1.1.2019 
 

V dokumentu je uveden přehled všech SÚ (vč. závazných analytik), které může PO použít dle směrné 
účetní osnovy platné od 1.1.2019 (tzn. i včetně těch syntetických účtů, u kterých není stanovena závazná 
analytika). Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
 
Pozn. 

1) přehled závazných analytických účtů na rok 2019 odpovídá struktuře závazných analytik platných pro rok 2017 
(včetně všech aktualizací) upravené o případné legislativní změny a metodické změny s účinností od 1.1.2019 
(zvýrazněno modře); u jednotlivých SÚ jsou uvedeny poznámky upřesňující obsahové vymezení položky (dle 
vyhlášky); 

2) v případě, že od 1. 1. 2019 došlo u některých SÚ a AÚ ke změně číselného označení (při zachování obsahové 
náplně), příp. že došlo k zavedení nových SÚ a AÚ (s novou obsahovou náplní), navede organizace do počátečních 
stavů roku 2019 konečné zůstatky SÚ, AÚ vykázané k 31.12.2018 s tím, že v rámci počátečních stavů 2019 zároveň 
následně provede přeúčtování na nové závazně stanovené SÚ a AÚ; 

3) XXXX … účet dle směrné účtové osnovy do 31.12.2018, příp. specifikace změny, ke které došlo k 1.1.2019 (např. 

změna čísla, názvu nebo obsahu účtu); 

4) 0XX = účtová třída, 01X = účtová skupina, 0XXX = 3-místný analytický účet (např. 0300); 

5) u syntetických účtů, kde nejsou stanoveny závazné analytické účty, je uvedeno „0XXX“, tzn. účetní jednotka si sama 

stanoví strukturu analytických účtů – doporučení: číslovat účty v řadě 0X10, 0X20, 0X30 (vytváření podskupin); 

6) vybrané závazné AÚ jsou stanoveny v návaznosti na nastavený algoritmus automatizovaného zpracování 
jednotlivých účetních výkazů (v takových případech je u jednotlivých AÚ je uveden název výkazu a 
označení řádku, na kterém je nastaven nápočet tohoto AÚ); 

7) zvláštní chování mají z hlediska výkazu Rozvaha účty 336, 337, 338, 341, 342, 343, 363, které mohou být ve výkazu 
obsaženy na straně aktiv i pasiv (jako tzv. „plovoucí účty“); algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav 
k rozvahovému období (rozdíl stran MD a Dal za SÚ úhrnem); je-li aktuální obrat strany MD za celý SÚ větší než 
aktuální obrat strany Dal, je hodnota umístěna do aktiv, v opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do 
pasiv. 

 
 
 
 
 

0XX Dlouhodobý majetek  
 

01X Dlouhodobý nehmotný majetek  
 
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
013 Software  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
014 Ocenitelná práva  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
015 Povolenky na emise a preferenční limity  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje majetek stanovený v §11, odst. 1 vyhlášky, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 
000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice. 

 
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 
 

 7 

02X Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  
 
021 Stavby  
00XX až 01XX  Bytové domy a bytové jednotky (Příloha, G.1.)  
02XX   Budovy pro služby obyvatelstvu (Příloha, G.2.)  
03XX   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky (Příloha, G.3.)  
04XX   Komunikace a veřejné osvětlení (Příloha, G.4.)  
05XX   Jiné inženýrské sítě (Příloha, G.5.)  
06XX až 09XX Ostatní stavby (Příloha, G.6.) 
Pozn. SÚ obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti 
a) stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů15), 
b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 
c) technické rekultivace, 
d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky; v případě společných částí nemovité věci se použije ustanovení § 14, odstavce 

1, ve kterém je upraveno obsahové vymezení položky „Pozemky“.  
e) nemovité kulturní památky, 
f) technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, 
g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona., 
h) právo stavby, pokud není zásobou. 

 
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-
ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru 
majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo 
kulturní památky. 

 
025 Pěstitelské celky trvalých porostů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

0399 nabytí věcného břemene - ocenění od 1,- Kč1 do 40.000,- Kč  

(PO oprávněná z věcného břemene) (návaznost na AÚ 558 0399) 
0500 pořízení DDHM - nákup 14|15 BI pro ostatní PO (v období bez dodatku ke smlouvě)  

(pouze PO 14|15 Baťův institut) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým 
určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 
40 000 Kč. PO může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se 
považují vždy  
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny, 
b) věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění  podle § 25 zákona nepřevyšuje 

částku 40 000 Kč, 
c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. 

Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč. 

 
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
0399 nabytí věcného břemene2 (PO oprávněná z věcného břemene) – ocenění nad 40 tis. Kč  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ 029 byl k 1.1.2010 převeden SÚ 026 (Základní stádo a tažná zvířata), který již nebude v rozvaze zachycován samostatně. 
SÚ obsahuje zejména dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a 
služebních koní.  Dále obsahuje ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku 
po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2 vyhlášky, a to bez ohledu na 
výši ocenění, a dále obsahuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „Kulturní 
předměty“ až „Pěstitelské celky trvalých porostů“ a věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou 
vykazována jako součást ocenění položky „Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „Zásoby“, nevykazovaná v položce 
„Drobný dlouhodobý hmotný majetek“. 

 
 
 

                                                 
1 v souladu s § 14, odst. 6, písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. (novela od 1.1.2017) 

2 Evidence a účtování o věcných břemenech příspěvkovou organizací je upraveno samostatnou metodikou zřizovatele – původní metodika z roku 

2011 byla aktualizovaná od 1.1.2017 (v návaznosti na novelu vyhlášky 410/2009 Sb.) 
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03X Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný  
 
031 Pozemky  
00XX až 01XX  Stavební pozemky (Příloha 5, H.1.)  

z toho 
00X9 až 01X9 Stavební pozemky – zatíženo věcným břemenem 

02XX   Lesní pozemky (Příloha 5, H.2.)  
z toho 
02X9   Lesní pozemky – zatíženo věcným břemenem 

03XX   Zahrady, pastviny, louky, rybníky (Příloha 5, H.3.)  
z toho 
03X9   Zahrady, pastviny, louky, rybníky – zatíženo věcným břemenem 

04XX   Zastavěná plocha (Příloha 5, H.4.)  
z toho 
04X9   Zastavěná plocha – zatíženo věcným břemenem 

05XX až 09XX  Ostatní pozemky (Příloha 5, H.5.)  
z toho 
05X9 až 09X9 Ostatní pozemky – zatíženo věcným břemenem 

Pozn. SÚ obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zásobami. SÚ neobsahuje součásti pozemku, které jsou 
odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „Stavby“, „Pěstitelské celky trvalých porostů“, „Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek“ podle odstavce 7 písmene d) vyhlášky (tj. věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud 
nejsou vykazována jako součást ocenění položky „Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „Zásoby“). 

 
032 Kulturní předměty  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. 1. 
SÚ obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, 
umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách "Stavby", "Samostatné 
hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí", "Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "Pořízení zboží", "Zboží na skladě", 
"Zboží na cestě" a „Ostatní zásoby“. 
Pozn. 2.  
Sbírka muzejní povahy, u které není známa pořizovací cena, se oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této 
sbírky muzejní povahy se nemění. Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní 
povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je vykázána v položce „A.II.2. Kulturní předměty“. 
Pozn. 3. 
Navrhovanou úpravou dochází pouze k potvrzení současného stavu, tímto nejsou dotčena ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. (ochrana 
sbírek muzejní povahy); navrhované znění upraveno na základě vypořádání připomínky MK; sbírka muzejní povahy = sbírka muzejní 
povahy oceněná 1 Kč + oceněné věci (sbírkové předměty), 

 
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví. 
Doporučení: V případě, že do roku 2013 došlo k přecenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji a tento majetek je 
k 31.12.2013 evidován na určitém SÚ, AÚ, doporučujeme od 1.1.2017 vést toto původní zatřídění v rámci slova účelový znak:  
např. SÚ 013 AÚ 0201 (k 31.12.2013) → SÚ 035 AÚ 0000 ÚZ 0130201 (k 1.1.2017) 

 
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví. 
Doporučení: V případě, že do roku 2013 došlo k přecenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji a tento majetek je 
k 31.12.2013 evidován na určitém SÚ, AÚ, doporučujeme od 1.1.2017 vést toto původní zatřídění v rámci slova účelový znak:  
např. SÚ 021 AÚ 0155 (k 31.12.2013) → SÚ 036 AÚ 0000 ÚZ 0210155 (k 1.1.2017) 

 

04X Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek  
 
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
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05X Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
 
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

06X Dlouhodobý finanční majetek  
 
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je to 
splatnosti. 

 
068 Termínované vklady dlouhodobé  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty. SÚ 
se použije pouze v případě, pokud bude z běžného účtu na základě smlouvy o termínovaném vkladu převedena hodnota vkladu na jiný 
bankovní účet (se lhůtou splatnosti vkladu více než 1 rok od založení účtu), vkladové listy a depozitní certifikáty. 

 
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek  
v tuzemsku 
01XX  pořízený z bankovních účtů hlavní činnosti  
02XX  pořízený z fondů  
v zahraničí 
08XX  pořízený z bankovních účtů hlavní činnosti  
09XX  pořízený z fondů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

07X Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  
 
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
073 Oprávky k software  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
074 Oprávky k ocenitelným právům  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

08X Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  
 
081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021)  
00XX až 01XX  Bytové domy a bytové jednotky (Příloha, G.1.)  
02XX   Budovy pro služby obyvatelstvu (Příloha, G.2.)  
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03XX   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky (Příloha, G.3.)  
04XX   Komunikace a veřejné osvětlení (Příloha, G.4.)  
05XX   Jiné inženýrské sítě (Příloha, G.5.)  
06XX až 09XX  Ostatní stavby (Příloha, G.6.)  
 
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (k účtu 022) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (k účtu 025) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028)  

0399 oprávky k věcnému břemenu - ocenění od 1,- Kč do 40.000,- Kč  

(PO oprávněná z věcného břemene) (návaznost na AÚ 028 0399) 
0500 oprávky k DDHM - nákup 14|15 BI pro ostatní PO (v období bez dodatku ke smlouvě)  

(pouze PO 14|15 Baťův institut) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 029) 
0399 oprávky k věcnému břemenu - ocenění nad 40 tis. Kč (PO oprávněná z věcného břemene)  
 (návaznost na AÚ 029 0399) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ 089 byl k 1.1.2010 převeden SÚ 086 (Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům), který již nebude v rozvaze 
zachycován samostatně. 

 
 

1XX Zásoby a opravné položky  
 

11X Materiál  
 
111 Pořízení materiálu  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
112 Materiál na skladě  
09XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby (CF, A.II.3., A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
119 Materiál na cestě  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

12X Zásoby vlastní výroby  
 
121 Nedokončená výroba  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
122 Polotovary vlastní výroby  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
123 Výrobky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

13X Zboží a ostatní zásoby  
 
131 Pořízení zboží  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad. 
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132 Zboží na skladě  
09XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby (CF, A.II.3., A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje. 

 
138 Zboží na cestě  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
139 Ostatní zásoby 
09XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby (CF, A.II.3., A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ stanoven v návaznosti na § 10 vyhlášky. Na SÚ 139 byl k 1.1.2010 převeden SÚ 124 (Zvířata), který již nebude v rozvaze 
zachycován samostatně. SÚ dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného 
předání podle § 25 odst. 6 zákona. 

 

14X Opravné položky3 k dlouhodobým pohledávkám   
 
Pozn.1 
Prostřednictvím opravných položek účetní jednotka zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moc i 
účetní jednotka získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení 
finanční pozice. Účetní skupiny 14X-19X včetně SÚ byly stanoveny v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody. 
 

Pozn.2 4 

Opravné položky k pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky pohledávek. Opravné položky se netvoří 
k položkám pohledávek „Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „Dlouhodobé zprostředkování 
transferů“, „Pohledávky za eskontované cenné papíry“, „Krátkodobé poskytnuté zálohy“, „Pohledávky z přerozdělovaných daní“, 
„Pohledávky za zaměstnanci“, „Sociální zabezpečení“, „Zdravotní pojištění“, „Důchodové spoření“, „Daň z příjmů“, „Ostatní daně, 
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“, „Daň z přidané hodnoty“, „Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“, 
„Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“, „Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“, „Zúčtování z 
přerozdělování daní“, „Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „Ostatní pohledávky ze správy daní“, „Pevné 
termínové operace a opce“, „Pohledávky z finančního zajištění“, „Pohledávky z vydaných dluhopisů“, „Krátkodobé poskytnuté zálohy na 
transfery“, „Krátkodobé zprostředkování transferů“, „Náklady příštích období“, „Příjmy příštích období“ a „Dohadné účty aktivní“. 

 
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým (k účtu 462)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů (k účtu 464)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám (k účtu 469)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

15X Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (k účtu 012) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
 

                                                 
3 Postup tvorby a použití opravných položek upravuje § 65 vyhlášky:  

Opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku. Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní 
jednotky, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 20% snížení hodnoty tohoto majetku.  

Opravné položky se nevytvářejí u drobného dlouhodobého majetku, u krátkodobého finančního majetku a u majetku, který se podle  a) § 27 zákona 

oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) a b) § 25 odst. 1 písm. k) zákona oceňuje ve výši 1 Kč. 
Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě majetku, s výjimkou pohledávek, se tvoří opravná položka ve výši přechodného snížení hodnoty tohoto majetku. V 

případě pohledávek se považuje za významnou a tvoří se opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané 
pohledávky. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné 

položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku 

upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena. 
První použití metody tvorby a použití opravných položek, s výjimkou tvorby opravných položek u pohledávek, provedou účetní jednotky poprvé v 

účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011 tak, že promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu opravných položek,  kromě opravných 

položek k pohledávkám, jako oceňovací rozdíl při změně metody. 
4 viz § 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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152 Opravné položky k software (k účtu 013) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
153 Opravné položky k ocenitelným právům (k účtu 014) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům (k účtu 015) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 041) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

16X Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku  
 
161 Opravné položky k pozemkům (k účtu 031) 
00XX až 01XX  Stavební pozemky (Příloha 5, H.1.)  
02XX   Lesní pozemky (Příloha 5, H.2.)  
03XX   Zahrady, pastviny, louky, rybníky (Příloha 5, H.3.)  
04XX   Zastavěná plocha (Příloha 5, H.4.)  
05XX až 09XX  Ostatní pozemky (Příloha 5, H.5.)  
 
162 Opravné položky k uměleckým dílům a předmětům (k účtu 032) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
163 Opravné položky ke stavbám (k účtu 021) 
00XX až 01XX  Bytové domy a bytové jednotky (Příloha, G.1.)  
02XX   Budovy pro služby obyvatelstvu (Příloha, G.2.)  
03XX   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky (Příloha, G.3.)  
04XX   Komunikace a veřejné osvětlení (Příloha, G.4.)  
05XX   Jiné inženýrské sítě (Příloha, G.5.)  
06XX až 09XX  Ostatní stavby (Příloha, G.6.)  
 
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí  
(k účtu 022) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů (k účtu 025) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 029) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 042) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

17X Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku  
 
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem (k účtu 061) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem (k účtu 062) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti (k účtu 063) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
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176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku (k účtu 069) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

18X Opravné položky k zásobám  
 
181 Opravné položky k materiálu (k účtu 112) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
182 Opravné položky k nedokončené výrobě (k účtu 121) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
183 Opravné položky k polotovarům vlastní výroby (k účtu 122) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
184 Opravné položky k výrobkům (k účtu 123) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
185 Opravné položky ke zboží (k účtu 132) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
186 Opravné položky k ostatním zásobám (k účtu 139) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

19X Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám  
 
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (k účtu 315) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým (k účtu 316) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
194 Opravné položky k odběratelům (k účtu 311) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (k účtu 377) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
 

2XX Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 
úvěry a půjčky  
 

24X Ostatní bankovní účty  
 
241 Běžný účet (analytické členění = bankovní účet) 
 
0XXX (kromě 08XX)  bankovní účet v CZK 
z toho 
010X běžný účet – provozní (hlavní činnost) 
z toho 
0109  běžný účet – Centrum poradenství (intervenční centrum) - samostatný bankovní účet 
0210 běžný účet – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413)  
0220 běžný účet – rezervní fond z ostatních titulů (SÚ 414)  
0300 běžný účet – fond odměn (SÚ 411)  
040X běžný účet – fond investic (SÚ 416)  
050X běžný účet – fond investic – ŘSZK (SÚ 416)  
0600 běžný účet – návratná finanční výpomoc  



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 
 

 14 

061X běžný účet – financování projektů v rámci IOP, ROP, ESF apod. (samostatný bankovní účet)  
062X běžný účet – darové prostředky (samostatný bankovní účet)  
0700 běžný účet – udržitelnost majetku (IZ financované z FM EHP/Norsko)  
080X  bankovní účet v cizí měně (např. devizový účet pro financování projektů – Interreg apod.)  
090X běžný účet – hospodářská (doplňková) činnost  
Pozn. SÚ obsahuje peněžní prostředky PO za hlavní i doplňkovou činnost. 
Pozn1. Změna terminologie byla provedena v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. od 1.1.2019. 

 
243 Běžný účet FKSP  
0100 = bankovní účet  
 
244 Termínované vklady krátkodobé (analytické členění = bankovní účet)  
010X   běžný účet – termínovaný vklad krátkodobý  
011X až 012X termínovaný vklad krátkodobý – ŘSZK (např. EU Fond SROP)  
 
Pozn.  
SÚ je bez rozpočtové skladby a použije se jen pokud bude z běžného účtu na základě smlouvy o termínovaném vkladu převedena 
hodnota vkladu na jiný bankovní účet (se lhůtou splatnosti vkladu do 1 roku od založení). Např. účtování MD262/DAL241 a současně 
MD244/DAL262. Termínované vklady se lhůtou splatnosti vkladu nad 1 rok od založení – viz SÚ 068 (Termínované vklady dlouhodobé). 

 
245 Jiné běžné účty  
bankovní účty depozit, cizích prostředků:  
00XX až 07XX  
z toho 
050X  běžný účet – depozitní účet obyvatel (zařízení sociálních služeb) 
07XX  běžný účet v cizí měně  
Pozn. SÚ obsahuje u PO cizí prostředky. 

 
25X Krátkodobý finanční majetek 
U příspěvkových organizací nebudou SÚ této účtové skupiny používány. 
 

26X Peníze  
 
261 Pokladna  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
262 Peníze na cestě  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje peněžní prostředky převáděné mezi účty u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, případně mezi účtem 
v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev a pokladnou. Doporučení: AÚ by měly být shodné s AÚ jednotlivých pokladen; 
zvláštní systém je třeba vytvořit pro AÚ používané mezi bankovními účty. 

 
263 Ceniny  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (např. AÚ = druh ceniny) 
Pozn. SÚ obsahuje druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo 
služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, telefonní karty, stravenky do 
provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné 
papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, příkazové bloky a bankovní platební karty. 

 

28X Krátkodobé úvěry a půjčky  
 
281 Krátkodobé úvěry  
01XX až 07XX tuzemské  
08XX až 09XX zahraniční 
Pozn. SÚ obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých zápůjček.  

 
289 Jiné krátkodobé půjčky  
01XX až 07XX tuzemské 
z toho  
01XX až 02XX tuzemské – k hospodářské činnosti  
03XX až 05XX tuzemské – k hlavní činnosti  



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 
 

 15 

06XX až 07XX tuzemské – k fondům  
08XX,09XX zahraniční 
z toho  
081X až 082X zahraniční – k hospodářské činnosti  
083X až 089X zahraniční – k hlavní činnosti  
09XX  zahraniční – k fondům  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Upřesnění názvu SÚ v návaznosti na ustanovení § 10 návrhu vyhlášky. 

 
 

3XX Zúčtovací vztahy  
 

31X Krátkodobé pohledávky  
 
311 Odběratelé  
080X   příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji (CF, A.II.1. Změna stavu 
   krátkodobých pohledávek, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji) 
090X až 095X   ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
097X   ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv)  
098X   příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.2. Příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu ČR, k prodeji, 
  B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji)  
099X  příjmy z privatizace státního majetku (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek, 
  B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
  určeného k prodeji)  
0XXX   další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky pohledávek v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli, vč. pohledávek z titulu 
pronájmu. 

 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy  
03X0 zálohy – spotřeba energie 
z toho 
0300  zálohy – el. energie 
0310  zálohy – plyn 
0320  zálohy – pára, teplo 
0330  zálohy – voda 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Úprava názvu viz § 19 odst. 7 zákona. SÚ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před 
splněním smlouvy dodavatelem. 

 
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti  
080X   příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji (CF, A.II.1. Změna stavu 
   krátkodobých pohledávek, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji) 
090X až 095X   ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
097X   ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv)  
098X   příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.2. Příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu ČR, k prodeji, 
  B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji)  
099X  příjmy z privatizace státního majetku (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek, 
  B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
  určeného k prodeji)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Úprava názvu viz § 10 návrhu vyhlášky. Na SÚ budou účtovány zejména předpisy poplatků a pohledávky v oblasti 
veřejnoprávních vztahů. SÚ obsahově odpovídá SÚ 316 vykazovanému do 31.12.2009. SÚ obsahuje zejména pohledávky z titulu 
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pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky 
nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek 

 
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Úprava názvu v návaznosti na nové obsahové vymezení - postupy účtování účtových skupin 57 a 67. SÚ obsahuje krátkodobé 
návratné finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů. Od 1.1.2010 byl původní obsah SÚ 316 nahrazen účty 311 
(Odběratelé), 315 (Jiné pohledávky z hlavní činnosti) a 377 (Ostatní krátkodobé pohledávky). 

 
32X Krátkodobé závazky  
 
321 Dodavatelé  
001X  dodavatelé hlavní a hospodářské činnosti – tuzemští 
002X  dodavatelé hlavní a hospodářské činnosti – zahraniční 
010X dodavatelé dlouhodobých aktiv (CF, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv, 

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků) 
0109  smlouvy s občansko-právními subjekty (sbírkové předměty) – pouze PO KUL 
080X k FKSP 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky dluhů vyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli. 

 
324 Krátkodobé přijaté zálohy 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům. 

 
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
01XX  na účet hlavní činnosti  
02XX  na účet fondů  
03XX  na účet hospodářské činnosti  
z toho  
0X1X  od krajského úřadu   
0X2X  od obce   
0X3X  ze státního rozpočtu -mimo státní fondy a limity  
0X4X  ze státních fondů   
0X6X  od ostatních veřejných rozpočtů – DSO   
0X7X  od regionální rady  
Pozn. Do 31.12.2009 účtováno přes účet 272. 

 

33X Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  
 
331 Zaměstnanci  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám. 

 
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Úprava názvu dle § 10 vyhlášky. SÚ obsahuje částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na 
úhradu cestovného. 

 
335 Pohledávky za zaměstnanci 
030X  půjčky z FKSP  
040X  náhrady za užívání majetku a náhrady škod 
050X stravné hrazené zaměstnancem  
090X  půjčky z ostatních zdrojů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad. 

 
336 Sociální zabezpečení 
00XX-04XX  splatné závazky poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

z toho   



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 
 

 17 

020X  srážka z platu (zaměstnanec) (doporučené) 
021X  z nákladů účetní jednotky (doporučené) 
022X  nárok na výplatu dávek (doporučené) 
04XX závazky po datu splatnosti 

05XX-09XX  pohledávky ze sociálního zabezpečení 
Pozn. SÚ obsahuje částky pohledávek nebo závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Uvedená obsahová náplň AÚ 336 020X,021X,022X je pouze doporučená. 
AÚ 336 021X (= obrat MD 524 03XX). 

 
337 Zdravotní pojištění  
00XX-04XX  splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

z toho   
010X  srážka z platu (zaměstnanec) (doporučené) 
011X  z nákladů účetní jednotky (doporučené) 
04XX závazky po datu splatnosti 

05XX-09XX  pohledávky z veřejného zdravotního pojištění  
Pozn. SÚ obsahuje částky pohledávek nebo závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 
pojištění. AÚ 336 011X (= obrat MD 524 04XX),.  

 

Pozn. Tzv. druhý pilíř důchodové reformy byl zrušen zákonem č. 376/2016 Sb., o ukončení důchodového spoření. Tento zákon upravuje 
ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a s tím související povinnosti penzijní 
společnosti, depozitáře důchodového fondu, správce pojistného na důchodové spoření, práva a povinnosti účastníka důchodového 
spoření a výkon dohledu. 

 

34X Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 5 
 
341 Daň z příjmů  
00XX-04XX pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 

 (CF, A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků, A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků) 
05XX-09XX  Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů – závazek po lhůtě 
 splatnosti  
Pozn. Úprava názvu dle § 10 vyhlášky. SÚ obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů. U AÚ 05XX-09XX (po 
splatnosti) se vypočítá rozdíl stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází kladné číslo (závazek), pak 
vstupuje do údaje: Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů (Příloha A.5. pol. 3).  

 
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 
00XX-04XX pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 

z toho   
00XX-0399  daň z příjmů zaměstnanců 
0400-0499  ostatní daně (silniční daň, daň z nemovitostí atd.) 

05XX-09XX  Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů – závazek po lhůtě 
 splatnosti  

z toho   
05XX-0899  daň z příjmů zaměstnanců 
0900-0999  ostatní daně (silniční daň, daň z nemovitostí atd.) 

Pozn.  
SÚ (pohledávka) obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z 
nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně 
zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například 
zaměstnancům. 
SÚ (závazek) obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z 
nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka 
jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům. 
U AÚ 05XX-09XX (po splatnosti) se vypočítá rozdíl stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází 
kladné číslo (závazek), pak vstupuje do údaje: Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů (Příloha A.5. pol. 
3). 

 
343 Daň z přidané hodnoty  
hospodářská (doplňková) činnost - pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 

                                                 
5 SÚ 341,342,343,345 mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně aktiv i pasiv – je-li k rozvahovému dni aktuální obrat strany MD za celý 

SÚ větší než aktuální obrat strany Dal, je hodnota umístěna do aktiv, v opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do pasiv. 
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0010 nároky na vrácení od FÚ (mimo režim plátce)  
0020  DPH na výstupu  
0030  DPH na vstupu – plný nárok 
0031  DPH na vstupu – krácený nárok 
hlavní činnost - pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 
0015 nároky na vrácení od FÚ (mimo režim plátce)  
0025  DPH na výstupu  
0035  DPH na vstupu – plný nárok 
0036  DPH na vstupu – krácený nárok 
vypořádání daně - pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 
0040  zúčtování k finančnímu úřadu  
0049  DPH – zaokrouhlení 
005X DPH zúčtování s finančním úřadem a zaokrouhlení – závazek po lhůtě splatnosti  

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 
Pozn. SÚ obsahuje obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z přidané hodnoty vůči správci daně. Závazné analytické 
členění je stanoveno dle metodiky Gordic pro vedení evidence DPH v účetnictví PO 
1) Jednotlivé SÚ nesou základ daně, účet 343 zachycuje daň na „vstupu“ i na „výstupu“ a jeho zůstatek vyjadřuje celkový závazek 
odvodu daně na FÚ nebo pohledávku v případě nadměrného odpočtu. Jednotlivé AÚ je třeba dodržovat a není možné je měnit 
z důvodu vazby na zpracování výkazů k DPH. V rámci datové věty pro evidenci DPH se dále používá slovo „ZJ“ (záznamová jednotka), 
které se zachycuje na rozvahových a výsledkových účtech a které nese informaci pro zpracování daňového přiznání a doloženosti, a 
slovo „UZ“ (účelový znak), které slouží k označení dodatečného daňového přiznání, vypořádání daně a pro zúčtování neuplatněného 
odpočtu koncem roku. 
2) Pro odlišení jednotlivých období pro zpracování řádného daňového přiznání se u SÚ 343 AÚ 004X (vypořádání daně) uvádí 
POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se  ŘÁDNÉ daňově přiznání týká. Pro odlišení algoritmu pro zpracování jednotlivých 
období dodatečného daňového přiznání se u SÚ 343 AÚ 004X uvádí POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se  
DODATEČNÉ daňově přiznání týká. 
3) Závazně AÚ stanoveny i z důvodu zvláštní Metodiky pro zachycení pohledávek a závazků z titulu evidence DPH a daňové 
doloženosti. V případě, že je k okamžiku sestavení účetní závěrky vykázán závazek po lhůtě splastnosti, přeúčtuje PO tento závazek na 
AÚ 005X - součet rozdílů stran DAL mínus MD se provádí za všechny skupiny analytik, pokud vychází kladné číslo (závazek), pak 
vstupuje do údaje: Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů (Příloha A.5. pol. 3). 

 
! Analytické členění účtu 343 je ZÁVAZNÉ pro PO používající software WinUCR firmy Gordic z důvodu vazby 
jednotlivých analytických účtů na položky výkazů k DPH. Pro PO využívající ostatní účetní software jiných 
dodavatelů je analytické členění pouze doporučující, protože v rámci těchto ostatních software může být 
problematika zpracování výkazů k DPH řešena s využitím jiných algoritmů (jiných než systém analytických 
účtů). V takovém případě ale nebude zajištěna možnost zpracování všech dostupných výkazů k DPH z účetních 
dat jednotlivých PO v rámci software zřizovatele (Gordic). 

 
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce  
077X přijaté transfery od ostatních subjektů (neveřejných) 
078X přijaté transfery na dlouhodobý majetek ze zahraničí 
079X přijaté transfery na provoz ze zahraničí 
008X přijaté transfery ze zahraničí – doplňková činnost 
Pozn. SÚ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, 
subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů. 

 

345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  

(analytické členění v návaznosti na AÚ 344) 
077X přijaté transfery od ostatních subjektů (neveřejných) 
078X přijaté transfery na dlouhodobý majetek ze zahraničí 
079X přijaté transfery na provoz ze zahraničí 
008X přijaté transfery ze zahraničí – doplňková činnost 
Pozn. SÚ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, 
subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů. 

 
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  

(analytické členění v návaznosti na AÚ 672 a 403) 
003X přijaté transfery od vybraných ústředních vlád.institucí – doplňková činnost  

z toho 
0039    přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatelů – doplňková činnost  

005X přijaté transfery ze státních fondů – doplňková činnost  
03XX až 04XX přijaté transfery na provoz ze státního rozpočtu 
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z toho 
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV 

z toho 
0300       přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (dle zák. č. 108/2006 Sb. - UZ 13305) 
0301       přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (úřady práce – UZ 13013, 13234) 
0302-0309 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (ostatní - UZ 13XXX) 
0303  státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – pouze PO SOC 

0310 přijaté transfery na provoz z FM EHP/Norsko  
0311-0329 přijaté transfery na provoz z prostředků EU (SROP, IROP, ESF, Interreg, OPPS atd.) 
033X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MK (UZ 34XXX) 
034X přijaté transfery na provoz z rozpočtu ostatních kapitol SR (kromě MPSV, MŠMT, MK) 
039X přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  
0400-0499 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MŠMT (UZ 33XXX) 

05XX až 06XX  transfery na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu   
z toho 
05XX    systémové dotace na dlouhodobý majetek   

050X  na výzkum a vývoj   
051X  na vzdělávání pracovníků   
052X  na informatiku   

06XX    individuální dotace na jmenovité akce 
z toho 
0610 přijaté transfery na dlouhodobý majetek z FM EHP/Norsko 

091X až 093X přijaté transfery na provoz z rozpočtu státních fondů 
094X až 098X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 
                           
Pozn. SÚ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, 
podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými 
organizacemi a státními fondy (tj. „vybrané ústřední vládní instituce“). 

 
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  

(analytické členění v návaznosti na AÚ 346) 
003X přijaté transfery od vybraných ústředních vlád.institucí – doplňková činnost  

z toho 
0039    přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatelů – doplňková činnost  

005X přijaté transfery ze státních fondů – doplňková činnost  
03XX až 04XX přijaté transfery na provoz ze státního rozpočtu 

z toho 
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV 

z toho 
0300       přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (dle zák. č. 108/2006 Sb. - UZ 13305) 
0301       přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (úřady práce – UZ 13013, 13234) 
0302-0309 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (ostatní - UZ 13XXX) 
0303  státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – pouze PO SOC 

0310 přijaté transfery na provoz z FM EHP/Norsko  
0311-0329 přijaté transfery na provoz z prostředků EU (SROP, IROP, ESF, Interreg, OPPS atd.) 
033X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MK (UZ 34XXX) 
034X přijaté transfery na provoz z rozpočtu ostatních kapitol SR (kromě MPSV, MŠMT, MK) 
039X přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  
0400-0499 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MŠMT (UZ 33XXX) 

05XX až 06XX  transfery na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu   
z toho 
05XX    systémové dotace na dlouhodobý majetek   

z toho  
050X  na výzkum a vývoj   
051X  na vzdělávání pracovníků   
052X  na informatiku   

06XX    individuální dotace na jmenovité 
z toho 
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0610 přijaté transfery na dlouhodobý majetek z FM EHP/Norsko 
091X až 093X přijaté transfery na provoz z rozpočtu státních fondů 
094X až 098X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 
 
Pozn. SÚ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či 
peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a 
státními fondy (tj. „vybrané ústřední vládní instituce“). 

 
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  

004X přijaté transfery z územních rozpočtů – doplňková činnost 
0100 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele (mimo provozní příspěvek zřizovatele na programy 

pro PO SOC) 
0101-0107 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – vyhlášené programy pro PO SOC 

z toho 
0101 přijaté transfery na provoz – program Priority ZK (UZ 00099) 
0105 přijaté transfery na provoz – program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL v ZK (UZ 00097)  

0109 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK 
(ÚZ 13305) 

0110  přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – účelový příspěvek pro zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) 

0200 až 025X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele  
0260 až 027X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí  
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí (doplněno v průběhu 2017)  

0460 až 049X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady  
050X přijaté transfery na provoz z rozpočtu regionální rady 
071X    přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele  
073X    přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od zřizovatele  
 
Pozn. SÚ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, 
podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými 
příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti (tj. „vybrané místní vládní instituce“). 

 

349 Závazky k vybraným místním vládním institucím  

(analytické členění v návaznosti na AÚ 348) 
004X přijaté transfery z územních rozpočtů – doplňková činnost  
0100 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele (mimo provozní příspěvek zřizovatele na programy 

pro PO SOC) 
0101-0107 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – vyhlášené programy pro PO SOC 

z toho 
0101 přijaté transfery na provoz – program Priority ZK (UZ 00099) 

0105 přijaté transfery na provoz – program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL v ZK (UZ 00097)  
0109 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK 

(ÚZ 13305) 
0110  přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele – účelový příspěvek pro zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) 
0200 až 025X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele  
0260 až 027X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí  
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí (doplněno v průběhu 2017)  

0460 až 049X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady  
050X přijaté transfery na provoz z rozpočtu regionální rady 
069X odvod z fondu investic (dále také jen „FI“) do rozpočtu zřizovatele  
071X     přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele  
073X     přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od zřizovatele  
 
Pozn. SÚ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či 
peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými 
organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti (tj. „vybrané místní vládní instituce“). 
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35X Pohledávky a závazky ze správy daní 
U příspěvkových organizací nejsou SÚ této účtové skupiny používány (nejsou součástí výkazu Rozvaha – 
vzor pro PO). 
 

36X Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací 
U příspěvkových organizací nejsou SÚ této účtové skupiny používány (nejsou součástí výkazu Rozvaha – 
vzor pro PO). 

 
37X Jiné krátkodobé pohledávky a závazky  
Pozn. Případný zůstatek zrušeného účtu 371 se podle uvážení PO a podle charakteru převede na některý 
z účtů 344, 346, 373, 375. 
 
Pozn. Případný zůstatek zrušeného účtu 372 se podle uvážení PO a podle charakteru převede na některý 
z účtů 345, 347, 374, 375. 

 
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Struktura analytik je shodná s účtem 316.  

 
374 Krátkodobé přijaté zálohy6 na transfery  
(analytické členění v návaznosti na AÚ 348 0101,0105,0109) 
01XX  na účet hlavní činnosti  
z toho 
0101 přijaté transfery na provoz z programu Priority ZK 

0105 přijaté transfery na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK 

0109 přijaté transfery na provoz z programu Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK 
(ÚZ 13305) 

02XX  na účet fondů  
03XX  na účet hospodářské činnosti  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ účtovány krátkodobé přijaté zálohy na dotace, které podléhají finančnímu vypořádání! Struktura analytik je shodná s 
účtem 326.  

 
375 Zprostředkování krátkodobých transferů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
377 Ostatní krátkodobé pohledávky  
01XX   k hlavní činnosti  
02XX   k fondům  
03XX   k hospodářské činnosti  
080X   příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji (CF, A.II.1. Změna stavu 
   krátkodobých pohledávek, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji) 
090X až 095X   ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
097X   ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv)  
098X   příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých 
  pohledávek, B.II.2. Příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu ČR, k prodeji, 
  B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku určeného k prodeji)  
099X  příjmy z privatizace státního majetku (CF, A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek, 
  B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
  určeného k prodeji)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Upřesnění názvu dle § 10 vyhlášky. Na SÚ 377 přechází od 1.1.2010 obsah SÚ 316 (Ostatní pohledávky) a 378 (Jiné 
pohledávky), které mají nový název a obsahovou náplň. 

                                                 
6 ČÚS č. 703, odst. 3.4. definuje zálohu na transfer: „V případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním 

povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách.“  
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378 Ostatní krátkodobé závazky  
01XX  k hlavní činnosti  
02XX  k fondům  
03XX  k hospodářské činnosti  
04XX  závazky k depozitním účtům (klienti PO SOC) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Upřesnění názvu dle § 10 vyhlášky. Na SÚ 378 přechází od 1.1.2010 obsah SÚ 325 (Ostatní závazky), který má nový název a 
obsahovou náplň, a obsah SÚ 379, který byl zrušen. 

 
38X Účty příštích období a dohadné účty  
 
381 Náklady příštích období  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích. 

 
383 Výdaje příštích období  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. 

 
384 Výnosy příštích období  
0100 časové rozlišení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele 7 
0303  státní příspěvek na výkon pěstounské péče (výnosy s ÚZ 13010) – pouze PO SOC 
032X časové rozlišení nespotřebovaných věcných darů (ve formě zásob) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích. 

 
385 Příjmy příštích období  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky. 

 
388 Dohadné účty aktivní 
(analytické členění v návaznosti na AÚ 346 03XX-06XX,091X-098X, 344 078X,079X, 348 0101,0105,0109) 
0101 dohadovaná částka transferu na provoz z programu Priority ZK 

0105 dohadovaná částka transferu na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK 

0109 dohadovaná částka transferu na provoz z programu Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK 
(ÚZ 13305) 

0110 dohadovaná částka transferu na provoz – účelový provozní příspěvek pro zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (UZ 13307) 

03XX až 04XX dohadovaná částka transferu na provoz ze státního rozpočtu  
z toho 
030X dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MPSV 

z toho 
0300  dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MPSV (dle zák. č. 108/2006 Sb. - UZ 13305) 
0301  dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MPSV (úřady práce – UZ 13013, 13234) 
0302-0309 dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MPSV (ostatní - UZ 13XXX) 

0310 dohadovaná částka transferu na provoz z FM EHP/Norsko   
0311-0329 dohadovaná částka transferu na provoz z prostředků EU (SROP, IROP, ESF, OPPS atd.) 
033X dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MK (UZ 34XXX)   
034X dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu ostatních kapitol SR (mimo MPSV,MŠMT,MK) 
039X dohadovaná částka transferu na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  
0400-0499 dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu MŠMT (UZ 33XXX)  

05XX až 06XX  dohadovaná částka transferu na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu  

                                                 
7 ČÚS č. 703, bod 5.5. (Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání – příjemce); postup účtování příspěvku na provoz od zřizovatele: 

MD Dal Popis účetního případu 

348 0100 384 0100 předpis pohledávky z titulu poskytnutého příspěvku na provoz v celé schválené celoroční výši 

241 010X 348 0100 příjem platby provozního příspěvku ke dni výpisu z banky 

384 0100 672 050X zúčtování časového rozlišení do výnosů ve výši platby provozního příspěvku 
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z toho 
05XX    systémové dotace na dlouhodobý majetek   

050X  na výzkum a vývoj   
051X  na vzdělávání pracovníků   
052X  na informatiku   

06XX    individuální dotace na jmenovité  
z toho 
0610 transfery na dlouhodobý majetek z FM EHP/Norsko 

070X       dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí 
        (doplněno v průběhu 2017) 8  

0710 až 072X dohadovaná částka transferu na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí   
0730 až 076X dohadovaná částka transferu na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady   
077X  dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu regionální rady  
078X       dohadovaná částka transferu na dlouhodobý majetek ze zahraničí – financování projektů  

      (AÚ dle jednotlivých projektů)  
079X       dohadovaná částka transferu na provoz ze zahraničí – financování projektů  

      (AÚ dle jednotlivých projektů)  
091X až 093X dohadovaná částka transferu na provoz z rozpočtu státních fondů  
094X až 098X dohadovaná částka transferu na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění k 
okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění 
nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. 

 
389 Dohadné účty pasivní  
0300  el. energie 
0310  plyn 
0320  pára, teplo 
0330  voda 
099X  předpis daně z příjmů jako dohadná položka (CF, A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků, 

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
Pozn.1 
SÚ obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná 
k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem 
zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách „Ostatní dlouhodobé závazky“, „Závazky k osobám mimo vybrané vládní 
instituce“, „Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“, „Závazky k vybraným místním vládním institucím“ a „Ostatní krátkodobé 
závazky“ a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. 
 
Pozn.2 
Postup v případě použití SÚ 389 při pořízení dlouhodobého majetku je upraven v rámci ČÚS 710 (Dlouhodobý NM a dlouhodobý HM), 
bod 4.6.: V případě ocenění dlouhodobého majetku uvedeného do užívání, kdy součástí ocenění k okamžiku jeho uvedení do užívání 
byly též skutečnosti účtované na dohadných účtech, a nejedná se o opravu chyby, účetní jednotka neupravuje ocenění tohoto majetku o 
rozdíly vzniklé po okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání z důvodu pominutí skutečností odůvodňujících účtování na těchto 
dohadných účtech. O takto vzniklém rozdílu účetní jednotka účtuje MD 389 / Dal 3xx a na příslušnou stranu účtu 551 (v případě 
odpisovaného majetku) nebo 549 (v případě neodpisovaného majetku). 

 

39X Vnitřní zúčtování 
 
395 Vnitřní zúčtování  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Syntetický účet není obsažen v rozvaze a musí být po každé transakci vyrovnán.  

                                                 
8 ČÚS č. 703, bod 5.3. (Účtování transferů s povinností finančního vypořádání – příjemce); postup účtování provozního transferu z rozpočtu obcí: 

MD Dal Popis účetního případu 

241 010X 374 0XXX příjem zálohy v návaznosti na uzavřenou smlouvu (povinnost finančního vypořádání) 

388 070X 672 060X 
zúčtování dohadu transferu od obce, DSO do výnosů ve výši zúčtovaných nákladů  
(zobrazení věcné a časové souvilosti nákladů a výnosů – viz bod 5.3.7. ČÚS 703) 

348 030X 388 070X fin.vypořádání transferu – předpis pohledávky z titulu poskytnutého transferu od obce, DSO 

374 0XXX 348 030X fin.vypořádání transferu – zúčtování zálohy 

374 0XXX 241 010X fin.vypořádání transferu – úhrada případného přeplatku (vratky) transferu 
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396 Spojovací účet při sdružení  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Syntetický účet není obsažen v rozvaze a musí být po každé transakci vyrovnán.  

 

4XX Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a 
pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování  
 
40X Jmění účetní jednotky a upravující položky  
 
401 Jmění účetní jednotky  
0901  Fond dlouhodobého majetku (Přehled o změnách VK, A.I.6.) – počáteční stav 

Od 1.1.2017 slouží pouze k evidenci počátečního stavu 401, tj. souhrn zůstatků jednotlivých AÚ 401 

vykázaných k 31.12. předchozího účetního období (kromě AÚ 0902) 9 
020X  Svěření majetku příspěvkové organizaci (Přehled o změnách VK, A.I.2.): 

strana Md – pozbytí svěřeného DM v návaznosti na předání zřizovateli nebo na vyřazení majetku 
strana Dal – nabytí nového svěřeného DM v návaznosti na předání zřizovatelem nebo na pořízení ve vlastní 

    režii (souvztažně se schváleným čerpáním FI na MD AÚ 040X-043X), 

030X  Bezúplatné převody (Přehled o změnách VK, A.I.3.) – mimo svěření majetku PO zřizovatelem 
050X  Dary (Přehled o změnách VK, A.I.5.) – mimo svěření majetku PO zřizovatelem a bezúplatné převody 

a mimo peněžní dary 
010X, 06XX až 096X (kromě 0901) Ostatní (Přehled o změnách VK, A.I.6.)  
z toho  
060X10 Předpis rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele  

strana Dal (souvztažně s účtováním pohledávky za zřizovatelem na Md AÚ 348 0200-025X)  

060X Plnění rozhodnutí (příjem peněžních prostředků inv.příspěvku a zúčtování tvorby fondu investic) 
strana Md (souvztažně s účtováním tvorby fondu investic na Dal AÚ 416 032X)  

0663 zúčtování časového rozlišení investičních transferů („ČRIT“)11  
strana Dal (souvztažně s účtováním snížení fondu investic na Md AÚ 416 0463)  

08XX Ostatní účtování o dlouhodobém majetku  
 - mimo účetní případy: svěření majetku PO, bezúplatné převody, dary a účtování o rozhodnutí 

o poskytnutí inv.příspěvku zřizovatele a ČRIT (tj. AÚ 020X, 030X, 050X, 060X, 0663) 
z toho  
080X zúčtování odpisů dlouhodobého majetku (vč. dalších nákladů skupiny 55X)  

strana Md (souvztažně s účtováním tvorby fondu investic na Dal AÚ 416 0310-0318)  

 
081X odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele12: 

strana Md – předpis odvodu v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele  
strana Dal – postupný odvod peněžních prostředků (souvztažně s účtování čerpání fondu investic 

                                                 
9 Zůstatky jednotlivých AÚ 401 0xxx (kromě 0901, 0902) k 31.12. budou v rámci počátečních stavů následujícího účetního období převedeny na AÚ 

0901. V průběhu účetního období bude účtováno na ostatní „obratové“ AÚ (kromě 0901) dle jednotlivých účetních případů – viz metodika – příloha 

č. 13. 
 
10 ČÚS č. 709, bod 4.1.7.; postup účtování investičního příspěvku zřizovatele (na pořízení dlouhodobého majetku): 

MD Dal Popis účetního případu 

348 0200-025X 401 060X zúčtování předpisu rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele 

241 040X 348 0200-025X příjem peněžních prostředků investičního příspěvku zřizovatele + související 

zúčtování tvorby fondu investic 401 060X 416 032X 
 
11 Zčtování časového rozlišení investičního transferu: 

MD Dal Popis účetního případu 

403 05XX,07XX 672 075X (UZ 403) 
zúčtování časového rozlišení investičního transferu („ČRIT“) 

(měsíční odpis x transferový podíl) 

416 0463 401 0663 rozvahové proúčtování nekrytého FI ve výši ČRIT (za daný měsíc) + 
převod mezi účty – ve výši rozvahového proúčtování nekrytého F 241 0100 241 040X 

 
12 Zúčtování odvodu z fondu investic PO do rozpočtu zřizovatele: 

MD Dal Popis účetního případu 

401 081X 349 069X 
předpis rozhodnutí zřizovatele o nařízeném odvodu prostředků fondu investic 
PO do rozpočtu zřizovatele 

349 069X 241 040X postupný odvod peněžních prostředků fondu investic do rozpočtu zřizovatele + 

související zúčtování čerpání fondu investic 416 049X 401 081X 
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na Md 416 049X) 

082X-088X příjem peněžních prostředků investičních transferů  
 strana MD (souvztažně s účtováním tvorby fondu investic na Dal AÚ 416 033X až 0357)  

089X ostatní (jinde neuvedené) 
z toho 
0899 převod peněžního daru z rezervního fondu (SÚ 414) do fondu investic 

 strana MD (souvztažně s účtováním tvorby fondu investic na Dal AÚ 416 037X)  

0902  Fond oběžných aktiv (Přehled o změnách VK, A.I.6.) 
0903  Fond hospodářské činnosti (Přehled o změnách VK, A.I.6.) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména bezúplatně převzatý , bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek, a přírůstky nebo úbytky 
dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného 
převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu. AÚ jsou nově 
definovány s ohledem na aktualizaci přílohy č. 4 vyhlášky (Přehled o změnách vlastního VK). Bývalé SÚ převedené k 1.1.2010 na 
základě převodového můstku MF doporučujeme nadále „závazně“ vést pod AÚ až do rozhodnutí o jejich vypořádání. 
Pozn. Změna terminologie byla provedena v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. od 1.1.2016. 
 

Výše uvedené úpravy analytického členění účtu 401 souvisí se změnou metodiky účtování a vykazování analytik 
u účtu 401 od 1.1.2014 – přesný popis změn je uveden v rámci přílohy č. 13 tohoto dokumentu 
 
Pozn.1 
401 0XXX – (04XX + 09XX) + 0900 + 0901 … nápočet CF, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv, C.I. Peněžní toky vyplývající ze 
změny VK 
 
Pozn.2 
AÚ nastaveny z důvodu programového zpracování účetních výkazů Přehled o změnách VK a Příloha (platné od 1. 1. 2012).  
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK (§ 44 vyhlášky): 
a) „A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši 

zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu a z titulu 
vzniku nebo zániku vlastnického práva státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích nebo 
podle jiného právního předpisu, s výjimkou darů, 

b) „A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organizaci“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky 
rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 

c) „A.I.3. Bezúplatné převody“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění 
účetní jednotky“ z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou  případů podle písmen a), b), d) a e), 

e) „A.I.5. Dary“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní 
jednotky“ z titulu darovací smlouvy, 

f) „A.I.6. Ostatní“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní 
jednotky“ z ostatních titulů neuvedených v položkách A.I.1. až A.I.5. 

 
Pozn.3 
Přehled základních účetních předpisů v souvislosti s bezúplatným nabytím a pozbytím dlouhodobého majetku (viz ČÚS 709, bod 4.1.): 

Bezúplatné nabytí dlouhodobého majetku Bezúplatné pozbytí dlouhodobého majetku 

MD 01x,02x,03x,041,042 /  
Dal 401 

Nabytí majetku bez oprávek 
MD 401 /  
Dal 01x,02x,03x,041,042 

Pozbytí majetku bez oprávek 

MD 01x,02x /  
Dal 401,07x,08x 

Nabytí majetku s oprávkami 
MD 401,07x,08x /  
Dal 01x,02x 

Pozbytí majetku s oprávkami 

MD 01x,02x,03x,041,042 /  
Dal 401,403 

Nabytí majetku s transferem a bez 
oprávek 

MD 401,403 /  
Dal 01x,02x,03x,041,042  

Pozbytí majetku s transferem a 
bez oprávek 

MD 01x,02x /  
Dal 401,403,07x,08x 

Nabytí majetku s transferem a s 
oprávkami 

MD 401,403,07x,08x /  
Dal 01x,02x  

Pozbytí majetku s transferem a s 
oprávkami 

 
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 13 
00XX  ostatní (Přehled o změnách VK, A.III.6.)  
01XX svěření majetku příspěvkové organizaci (Přehled o změnách VK, A.III.1.)  
02XX bezúplatné převody (Přehled o změnách VK, A.III.2.)  
03XX a 06XX investiční transfery (Přehled o změnách VK, A.III.3. a Příloha, C.I.)  
z toho 
03XX transfery celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu a EU 

z toho 
030X až 034X systémové dotace na dlouhodobý majetek  

                                                 
13 ČÚS č. 703, odst. 3.1., písm. a): „Za transfer se nepovažují poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, penále, odvody sankčního charakteru a obdobné platby; za transfer se také nepovažuje dotace 

zřizovatele určená na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, 

pokud tato dotace nebyla poskytnuta z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem“ 
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z toho  
030X na výzkum a vývoj  
031X na vzdělávání pracovníků  
032X na informatiku  

035X až 039X individuální dotace na jmenovité akce  
z toho 
035X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z FM EHP/Norsko  

060X transfery na dlouhodobý majetek ze zahraničí  
061X transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí 
            (doplněno v průběhu 2017) 
062X transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady  
063X transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů  
064X transfery na dlouhodobý majetek ve fomě peněžního daru určeného na pořízení dlouhod.majetku a ve 

formě investičních peněžních prostředků od ostatních subjektů (neveřejných) 
05XX a 07XX snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti s odpisováním příslušného 
dlouhodobého majetku (Přehled o změnách VK, A.III.5.; Příloha, C.2.; CF, C.I., A.I.6.) 
z toho 
05XX  transfery na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu a EU  

z toho 
050X až 054X systémové dotace na dlouhodobý majetek  

z toho  
050X na výzkum a vývoj  
051X na vzdělávání pracovníků  
052X na informatiku  

055X až 059X individuální dotace na jmenovité akce  
z toho 
055X přijaté transfery na dlouhodobý majetek z FM EHP/Norsko  

070X  transfery na dlouhodobý majetek ze zahraničí  
071X  transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí 

(doplněno v průběhu 2017) 
072X  transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu regionální rady  
073X  transfery na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů  
075X  transfery na dlouhodobý majetek ve formě investičních peněžních darů a investičních peněžních 

prostředků od ostatních subjektů (neveřejných) – časové rozlišení (snížení ve věcné a časové 
souvislosti s odpisováním příslušného dlouhodobého majetku)  

08XX až 09XX ostatní (Přehled o změnách VK, A.III.6.)  
 
Pozn. SU obsahuje zejména přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to u některých vybraných účetních jednotek  
s výjimkou OSS. 
 
Pozn.1 
AÚ nastaveny z důvodu programového zpracování účetních výkazů Přehled o změnách VK a Příloha (platné od 1. 1. 2012).  
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK (§ 44 vyhlášky): 
a) „A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organizaci“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky 

rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

b) „A.III.2. Bezúplatné převody“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou  případů podle písmen a), c) a d), 

c) „A.III.3. Investiční transfery“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční 
výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku, 

e) „A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši 
snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ ve věcné a časové souvislosti s odpisováním 
příslušného dlouhodobého majetku, 

f) „A.III.6. Ostatní“ obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na 
pořízení dlouhodobého majetku“ z ostatních titulů neuvedených v položkách A.III.1. až A.III.5. 

 
Pozn.2 
Obecná pravidla a postupy účtování na účtu 403 jsou upravena v rámci ČÚS 709 (Vlastní zdroje), bod 3.2. a 4.2., z toho konkrétně: 
- Účetní jednotka přiřazuje přijatý investiční transfer podle ČÚS 703 (Transfery) vždy k příslušnému pořizovanému majetku. 

V případě, kdy je z investičního transferu pořizováno více položek majetku a z podmínek poskytnutí tohoto investičního transferu 
nevyplývá jednoznačně způsob jeho přiřazení k příslušnému pořizovanému majetku, může účetní jednotka provést toto přiřazení na 
základě poměru pořizovací ceny jednotlivého pořizovaného majetku k celkovému součtu pořizovacích cen všech položek 
pořizovaného majetku 
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- Pokud účetní jednotka účtuje o snížení ocenění dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu 
prostřednictvím nákladových účtů (tj. zejména 551, 547, 552, 553, 554), účtuje o časovém rozlišení tohoto investičního transferu ve 
věcné a časové souvislosti s tímto nákladem prostřednictvím výnosového účtu 672. 

 
405 Kurzové rozdíly  
099X změna ocenění dlouhodobých aktiv dle § 72 odst. 3 vyhlášky (CF, B.I. Výdaje na pořízení 

dlouhodobých aktiv a CF, C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny VK)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (Přehled o změnách VK, A.IV.14) 
Pozn. Na SÚ 405 přechází od 1.1.2010 obsah SÚ 386 (Kursové rozdíly aktivní) a 387 (Kursové rozdíly pasivní), které byly zrušeny. SÚ 
obsahuje kurzové rozdíly podle § 70 odst. 3 vyhlášky v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou 
nebo ekvivalencí. 

 
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  
00XX   ostatní (Přehled o změnách VK, A.V.3.)  
01XX a 02XX opravné položky k pohledávkám (Přehled o změnách VK, A.V.1.)  
03XX a 04XX odpisy (Přehled o změnách VK, A.V.2.; CF, A.I.2. Změna stavu opravných položek, C.I. 

Peněžní toky vyplývající ze změny VK)  
05XX a 09XX ostatní (Přehled o změnách VK, A.V.3.)  
 
Pozn. SÚ obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů. 

 
Pozn.1 
AÚ nastaveny z důvodu programového zpracování účetních výkazů Přehled o změnách VK a Přehled o peněžních tocích.  
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK (§ 44 vyhlášky): 
a) „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při 

prvotním použití metody“ z titulu prvotního použití a změny účetní metody postup tvorby a použití opravných položek v případě 
pohledávek v důsledku změny právních předpisů, 

b) „A.V.2. Odpisy“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ 
z titulu prvotního použití a změny účetní metody odpisy majetku v důsledku změny právních předpisů, 

c) „A.V.3. Ostatní“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ 
z ostatních titulů neuvedených v položkách „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám“ a „A.V.2. Odpisy“. 

 
407 Jiné oceňovací rozdíly 
00XX   ostatní (Přehled o změnách VK, A.VI.3.)  
01XX a 02XX oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů (Přehled o změnách VK, A.VI.1.)  
03XX a 04XX oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji (Přehled o změnách VK, A.VI.2.)  
05XX a 09XX ostatní (Přehled o změnách VK, A.VI.3.)  
 
Pozn. SÚ obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 (uplatnění reálné hodnoty u CP) a 64 (uplatnění reálné 
hodnoty u majetku určeného k prodeji) vyhlášky. 
 
Pozn.1 
AÚ nastaveny z důvodu programového zpracování účetních výkazů Přehled o změnách VK a Přehled o peněžních tocích.  
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK (§ 44 vyhlášky): 
a) „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné 

oceňovací rozdíly“ z titulu oceňovacích rozdílů podle § 59, 
b) „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné 

oceňovací rozdíly“ z titulu oceňovacích rozdílů podle § 64, 
c) „A.VI.3. Ostatní“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ z ostatních titulů 

neuvedených v položkách „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů“ a „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného 
k prodeji“. 

 
408 Opravy předcházejících účetních období  
00XX až 04XX opravy minulého účetního období (Přehled o změnách VK, A.VII.1.)  
05XX až 09XX opravy předchozích účetních období (Přehled o změnách VK, A.VII.2.)  
Pozn. SÚ obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích 
výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto 
za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.  
Doporučujeme vést evidenci podle roků (dvojčíslí AÚ zprava) a dle případů opravy (UZ, ORJ, ORG). 
Základní pravidla k postupům účtování na účtu 408 jsou upravenena v ČÚS 709, bod 3.5.6.: „V případě opravy skutečnosti, k jejímuž 
zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v některém z předcházejících účetních období, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním 
období by ovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období a kdy částka této opravy je významná, účtuje účetní 
jednotka stejným způsobem, jakým by účtovala o původním účetním případu. V tomto případě účetní jednotka účtuje na příslušný 

                                                 
14 § 44 (obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK) odst. 9 vyhlášky : „Položka „A.IV. Kurzové rozdíly“ obsahuje u dotčených 

účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.4. Kurzové rozdíly“ podle § 26 odst. 2 písm. a).“ 
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rozvahový syntetický účet se souvztažným zápisem na účet 408 namísto příslušného nákladového nebo výnosového syntetického účtu, 
a to vždy v částkách s kladným znaménkem.“ 

 
Pozn.1 
AÚ nastaveny z důvodu programového zpracování účetních výkazů Přehled o změnách VK a Přehled o peněžních tocích.  
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách VK (§ 44 vyhlášky): 
a) „A.VII.1. Opravy minulého účetního období“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých 

období“ z titulu oprav, které by v minulém účetním období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky, 
b) „A.VII.2. Opravy předchozích účetních období“ obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých 

období“ z titulu oprav, které by v účetních obdobích předcházejících minulému účetnímu období ovlivnily výši výsledku hospodaření 
účetní jednotky. 

 

41X Fondy účetní jednotky 15 
 
411 Fond odměn  
 
0300  počáteční stav 
 

tvorba fondu 
0310  tvorba – převod ze zlepšeného výsledku hospodaření v návaznosti na schválení zřizovatelem16 
032X tvorba – peněžní dary účelově určené na platy17 
0399  tvorba – převod zůstatku fondu odměn zanikající organizace na nástupnickou organizaci  
 

použití fondu 
041X  čerpání – vyplacení odměn v průběhu roku  
042X  čerpání – překročení schváleného limitu prostředků na platy (na konci roku)  
043X čerpání – překročení OON ve vazbě na pracovně-právní vztahy (jen v případě překročení limitu 
                             v důsledku vyplacení odstupného!)  
044X  čerpání – použití peněžních darů účelově určených na platy  
z toho 
0419,0429,0439 čerpání fondu spojené s použitím daňové úspory (pouze doporučené AÚ) 18  
0499  čerpání – převod zůstatku fondu odměn na zřizovatele při ukončení činnosti organizace 
Pozn. Analytické skupiny jsou stanoveny závazně, a to z důvodu možnosti pomocí jednotného algoritmu uzavírat účetní knihy a dílčí 
analytiky pro tvorbu a použití převádět do nového roku pod číslem analytiky pro počáteční stavy.  

 
412 Fond kulturních a sociálních potřeb  
 
0100  počáteční stav (Příloha F., A.I.) 
 

tvorba fondu (Příloha F., A.II.) 
011X  tvorba – základní příděl 2 % z prostředků na platy 19 (Příloha F., A.II.1.) 
012X  tvorba – splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 (Příloha F., A.II.2.) 
013X  tvorba – náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku z FKSP (Příloha F., A.II.3.) 
014X  tvorba – peněžní a jiné dary určené do fondu (Příloha F., A.II.4.) 
019X  tvorba – ostatní tvorba fondu (Příloha F., A.II.5.), z toho: 

0190-0198 ostatní (jinde neuvedené) 
0199 převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci 

 

 

                                                 
15 Zúčtování počátečních stavů jednotlivých fondů bude provedeno na příslušné závazné analytické účty, tzn. nebudou převáděny zůstatky 

jednotlivých AÚ (pro tvorbu a čerpání), ale převede se stav fondu jako celku na příslušnou závaznou analytiku počátečního stavu. Závazné AÚ tvoří 

algoritmus pro výstup tabulky formuláře F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky. 
16 viz § 32, odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů („Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku 

hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo 
zvláštním právním předpisem.“) 
17 viz § 32, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (novela od 1.1.2019) 
18 viz § 20, odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – pouze doporučující AÚ 
19 Analytický účet 412 011X – základní příděl FKSP – navýšení na 2 % v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 

Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, s účinností od 1.1.2017 
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použití fondu 20 (Příloha F., A.III.) 
021X         půjčky na bytové účely * (Příloha F., A.III.1.) 
022X       čerpání – stravování (Příloha F., A.III.2.) 
023X       čerpání – rekreace (Příloha F., A.III.3.) 
024X       čerpání – kultura, tělovýchova a sport (Příloha F., A.III.4.) 
025X       čerpání – sociální výpomoci a půjčky (Příloha F., A.III.5.) 
026X       čerpání – poskytnuté peněžní dary (vč. odměn při živ.jub.) (Příloha F., A.III.6.) 
027X       čerpání – úhrada příspěvku na penzijní pojištění (Příloha F., A.III.7.) 
028X       čerpání – úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění (Příloha F., A.III.8.) 
029X       čerpání – ostatní použití fondu (Příloha F., A.III.9.), z toho: 

0290          čerpání – pořízení dlouhodobého hmotného majetku (zlepš.prac.podm.) 
0291          čerpání – poskytnuté věcné dary 
0292-0298 čerpání – ostatní (jinde neuvedené) 
0299  čerpání – převod zůstatku FKSP na zřizovatele při ukončení činnosti organizace 

Pozn. Všechny skupiny analytik jsou závazné – viz výkaz Příloha, část F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky. V rámci 
jednotlivých skupin analytik je možné si členit na bližší účely tvorby nebo použití.  
* AÚ 021X nastaven přestože z hlediska účetních standardů není půjčka použitím fondu! 

 
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  
 
414 Rezervní fond z ostatních titulů  
 
Analytické účty se použijí jen u jednoho ze SÚ podle svého charakteru!  
 
0500  počáteční stav (Příloha F., D.I.) 
 

tvorba fondu (Příloha F., D.II.) 
051X  tvorba – zlepšený výsledek hospodaření (Příloha F., D.II.1.) 
052X  tvorba – nespotřebované dotace z rozpočtu EU (Příloha F., D.II.2.) 
053X  tvorba – nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (Příloha F., D.II.3.) 
054X  tvorba – peněžní dary – účelové (Příloha F., D.II.4.) 
055X  tvorba – peněžní dary – neúčelové (Příloha F., D.II.5.) 
056X tvorba – ostatní tvorba fondu (Příloha F., D.II.6.) 

z toho 
0560-568 tvorba – ostatní (jinde neuvedené) 
0569 tvorba – převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. 

 

použití fondu (Příloha F., D.III.) 
061X  čerpání – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření minulých let (Příloha F., D.III.1.) 
062X  čerpání – úhrada sankcí (porušení rozp.kázně) (Příloha F., D.III.2.) 
063X  čerpání – posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (Příloha F., D.III.3.) 
064X  čerpání – překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (Příloha F., D.III.4.)  
065X až 0698 čerpání – ostatní použití fondu (Příloha F., D.III.5.) 

z toho 
065X  čerpání – použití nespotřebovaných dotací z rozpočtu EU poskytnutých v min.letech 
066X  čerpání – použití nespotřebovaných dotací z mezin.smluv poskytnutých v min.letech 
067X  čerpání – použití peněžních darů 
0670  čerpání – použití účelových peněžních darů – pouze organizace DC Zlín a Centrum ÁČKO 

(nový účet) 
0671  čerpání – použití neúčelových peněžních darů – pouze organizace DC Zlín a  

Centrum ÁČKO (nový účet) 
067X  čerpání – použití peněžních darů 
068X  čerpání – další rozvoj hlavní činnosti 
0690-0698 čerpání – ostatní 

z toho  
0619,0629,0639,0649,0689 čerpání fondu spojené s použitím daňové úspory (pouze doporučené AÚ) 21  

                                                 
20 Použití FKSP je upraveno v § 4 až 14 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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0699  čerpání – ostatní – převod zůstatku rezervního fondu na zřizovatele při ukončení činnosti org. 
Pozn. Všechny skupiny analytik jsou závazné – viz účetní výkaz Příloha, část F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky. 

 
416 Fond investic 
 
0300  počáteční stav (Příloha F., F.I.) 
 

tvorba fondu (Příloha F., F.II.) 
0310  tvorba – peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu (Příloha F., F.II.1.) 
0311  tvorba – peněžní prostředky ve výši odpisů nově pořízeného hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpis.plánu (Příloha F., F.II.1.) 
0312-0318 tvorba – odpis zůstatkové ceny prodaného (nebo jinak vyřazeného) dlouhodobého majetku * 

(Příloha F., F.II.1.)  
0319  převod zůstatku fondu investic zanikající organizace na nástupnickou organizaci  
032X  tvorba – investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (Příloha F., F.II.2.) 
033X  tvorba – investiční dotace ze státních fondů (SFDI, SFŽP apod.) a jiných veřejných rozpočtů 

(Příloha F., F.II.3.) 
z toho 
0330  tvorba – investiční dotace – OPŽP  
0331  tvorba – investiční dotace – Zelená úsporám  
0332  tvorba – investiční dotace z MZe – COP 
0333 tvorba – investiční dotace – obce (nový účet) 
0334  tvorba – investiční dotace – SFDI – ŘSZK  
0335 tvorba – investiční dotace v rámci ROP, IROP (MMR) (nový účet) 
0336-0337 tvorba – investiční dotace – ostatní státní fondy (mimo výše uvedené) (nové účty) 
0338-0339 tvorba – investiční dotace – ostatní kapitoly státního rozpočtu (mimo výše uvedené) 

(nové účty) 
034X  tvorba – ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku * (Příloha F., F.II.4.) 
0350 až 0355 tvorba – peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů (Příloha F., F.II.5.) – mimo státní fondy 

a veřejné rozpočty (vč. státního rozpočtu) 
z toho 
0350-0351  investiční dary a dotace – obce  
0350-0352 investiční dary a dotace – zahraničí  
0353-0355 investiční dary a dotace – ostatní subjekty  

0355   tvorba – investiční dotace v rámci ROP, IROP 
0356 až 0357  tvorba – investiční dotace v rámci FM EHP/Norsko, OPPS, OPVVV, Interreg  

(poskytovatelem jiné subjekty mimo státní fondy a veřejné rozpočty vč. státního rozpočtu) 
0358 až 0359  tvorba – ostatní tvorba fondu (jinde neuvedené) *  
036X  tvorba – ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace (Příloha F., F.II.6.) 
037X  tvorba – převody z rezervního fondu (Příloha F., F.II.7.) 

 

použití fondu (Příloha F., F.III.) 
040X až 046X čerpání – pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM, s výjimkou drobného DM  

              (vč. financování oprav a údržby majetku) (Příloha F., F.III.1.+FIII.4.) 
z toho  
040X  čerpání – nákup ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (SÚ 022)  

z toho 
0400 čerpání – stroje a zařízení pro hlavní činnost  
0401 čerpání – auta, dopravní technika  

040222 čerpání – informační technologie – hardware – ORG 01xxxxxxxx: 

= počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky), tiskárny, 

                                                                                                                                                                  
21 viz § 20, odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – pouze doporučující AÚ – PO použije dle konkrétního druhu čerpání RF na pokrytí 

provozních nákladů jednu se skupin analytik s uvedením číslice „9“ na konci dané analytiky, kromě analytiky 0699, tj.např. 0619, 0629, …, 0689 

apod.) 
22 PO při účtování o čerpání FI na pořízení informačních technilogií – AÚ 416 0402 – použije desetimístný ORG začínající 1, 2, 3 s ohledem na 

druh pořizovaného IT (HW, SW, elektronika), a to v souladu s číselníkem ORG stanoveným a zaslaným odborem EKO a ŠKO 
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skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

0402 čerpání – informační technologie – software vč. licencí – ORG 02xxxxxxxx: 

= operační systém, kancelářský a grafický software 

0402 čerpání – informační technologie – elektronika – ORG 03xxxxxxxx: 

= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy,  
interaktivní tabule, prezentační technika 

0403 čerpání – ostatní  
0410  čerpání – stavby investičního charakteru (SÚ 021)  
0411  čerpání – stavby investičního charakteru – příprava (ŘSZK) (SÚ 021)  
0412  čerpání – technické zhodnocení  
0413  čerpání – technické zhodnocení – příprava (ŘSZK)  
042X  čerpání – nákup pozemků a budov (SÚ 031)  
043X  čerpání – umělecká díla a předměty (SÚ 032)  
046X  čerpání – ostatní použití fondu  

z toho 
0461 vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli  
0462 výsledkové snížení nekrytého fondu investic na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb.23  
0463 snížení fondu investic ve výši časově rozlišeného investičního 

   transferu 
0464 vratka návratné finanční výpomoci (rozdíl mezi poskytnutou NFV a přijatou dotací)  
0465-0468 ostatní (jinde neuvedené) (např. pořízení věcného břemene – účet 029) 
0469 převod zůstatku fondu investic na zřizovatele při ukončení činnosti PO  

0470 čerpání – navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku 
nad 500 tis. Kč bez DPH (Příloha F., F.III.4.)  

0471 čerpání – navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku 
do 500 tis. Kč bez DPH (Příloha F., F.III.4.)  

048X čerpání – úhrada investičních úvěrů nebo půjček (Příloha F., F.III.2.) 
049X  čerpání – schválené odvody do rozpočtu zřizovatele (Příloha F., F.III.3.) 
Pozn1. Všechny skupiny analytik jsou závazné – viz účetní výkaz Příloha, část F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky. 
* AÚ 0312-0318 (odpis ZC vyřazeného DM), 034X (příjmy z prodeje svěřeného DHM) a 0358-0359 (ostatní tvorba FI – jinde 
neuvedené) se v sestavě „Plán tvorby a čerpání FI“ načítají do řádku „Zdroje – ostatní“. 
Pozn2. Změna terminologie byla provedena v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. od 1.1.2016. 

 

43X Výsledky hospodaření  
 
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  
00XX hospodářská činnost  
03XX  hlavní činnost  
XX = poslední dvojčíslí roku (v programu Gordic generováno automaticky v rámci počátečních stavů) 
Pozn. SÚ obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky. 

 
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období  
00XX  hospodářská činnost  
03XX  hlavní činnost  
XX = poslední dvojčíslí roku 
Pozn. SÚ obsahuje výsledky hospodaření PO za předcházející účetní období. 

 

44X Rezervy 24  

 
441 Rezervy  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  

                                                 
23 V souladu s § 66, odst. 8) vyhlášky č. 410/2009 Sb.: „Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní 

účetní závěrky, krytí fondu investic finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení 

přijatých investičních transferů fond investic. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno fond investic krýt finančními 

prostředky.“ 
24 Postup tvorby a použití rezerv upravuje § 67 vyhlášky: Tvorba a zvýšení rezervy podle § 26 zákona se účtuje prostřednictvím příslušného účtu 

nákladů. Použití, snížení nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost se účtuje opět prostřednictvím příslušného účtu nákladů. U rezerv podle jiných 

právních předpisů (např. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)  se postupuje podle 
těchto předpisů. Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek. 
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45X Dlouhodobé závazky  

 
451 Dlouhodobé úvěry  
01XX až 07XX tuzemské   
08XX,09XX zahraniční   
úvěry v tuzemských bankách  
01XX  úvěry převáděné na základní běžný účet  
03XX  úvěry převáděné na základní běžný účet  
05XX  úvěry převáděné na základní běžný účet  
07XX  úvěry převáděné na základní běžný účet  
02XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)  
04XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)  
06XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)  
úvěry v zahraničních bankách  
08XX  zahraniční úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)  
09XX  zahraniční úvěry převáděné na základní běžný účet  
Pozn. SÚ obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden rok. 

 
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  
01XX  na účet hlavní činnosti  
02XX  na účet fondů  
03XX  na účet hospodářské činnosti  
z toho  
0X1X  od krajského úřadu   
0X2X  od obce   
0X3X  ze státního rozpočtu -mimo státní fondy a limity   
0X4X  ze státních fondů   
0X6X  od ostatních veřejných rozpočtů – DSO   
0X7X  od regionální rady  
Pozn. Nově zřízený SÚ pro zachycení přijatých dlouhodobých návratných finančních výpomocí. AÚ jsou navrženy stejně jako u účtu 
326. Do 31.12.2009 účtováno přes účet 272. AÚ jsou stanoveny jako závazné z důvodu sledování členění finančních výpomocí na 
krátkodobé a dlouhodobé (Příloha účetní závěrky A.10. ke dni vytvoření této metodiky neobsahuje toto členění a do budoucna se dá 
předpokládat, že může být doplněno). 

 
455 Dlouhodobé přijaté zálohy  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ účtovány také dlouhodobé přijaté zálohy na dotace, které podléhají finančnímu vypořádání! 

 
459 Ostatní dlouhodobé závazky  
01XX až 07XX tuzemské   
z toho  
01XX až 02XX tuzemské – k hospodářské činnosti  
03XX až 05XX tuzemské – k hlavní činnosti  
z toho 
04XX  závazky k depozitním účtům (klienti PO SOC) 
06XX až 07XX tuzemské – k fondům  
08XX,09XX zahraniční   

z toho  
081X až 082X zahraniční – k hospodářské činnosti  
083X až 089X zahraniční – k hlavní činnosti  
09XX zahraniční – k fondům  
 

46X Dlouhodobé pohledávky  
 
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje poskytnuté NFV s dobou splatnosti delší než jeden rok. 
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464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje převzaté pohledávky z úvěrů s dobou splatnosti delší než jeden rok. 

 
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok. 

 
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky  
010X   k hlavní činnosti  
020X   k fondům  
030X   k hospodářské činnosti  
080X   příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji (CF, B.II.3. Příjmy z prodeje 

 dlouhodobého majetku určeného k prodeji a C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek) 
090X až 095X  ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (CF, C.III. Změna stavu dlouhodobých 

pohledávek a B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
096X   přijaté dividendy a podíly na zisku (CF, A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku, C.III. Změna 
  stavu dlouhodobých pohledávek)  
097X   ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV (CF, C.III. Změna stavu dlouhodobých 

pohledávek, B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv)  
098X   příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu (CF, C.III. Změna stavu dlouhodobých 

pohledávek, B.II.2. Příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu ČR, k prodeji, 
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji)  

099X   příjmy z privatizace státního majetku (CF, C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek, 
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku, B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
určeného k prodeji) 

 

47X Dlouhodobé zálohy na transfery   
 
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  
010X  na účet hlavní činnosti  
020X  na účet fondů  
030X  na účet hospodářské činnosti  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
475 Zprostředkování dlouhodobých transferů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

49X Závěrkové účty a zvláštní zúčtování  
 
491 Počáteční účet rozvažný  
0000  otevření účetních knih  
Pozn. SÚ není obsažen v rozvaze. Používá se při otevírání účetních knih a při rovnosti aktiv a pasiv se obrat stran MD a Dal shoduje. 
Obraty účtu se shodují s obraty účtu 492 předchozího účetního období (bilanční kontinuita). 

 
492 Konečný účet rozvažný  
0000  uzavření účetních knih  
Pozn. SÚ není obsažen v rozvaze. Používá se při uzavírání účetních knih a při rovnosti aktiv a pasiv se obrat stran MD a Dal shoduje. 
Obraty účtu se shodují s obraty účtu 491 v následujícím účetním období (bilanční kontinuita). 

 
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období  
00XX hospodářská činnost  
03XX hlavní činnost  
XX = poslední dvojčíslí roku (v programu Gordic generováno automaticky v rámci počátečních stavů) 
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499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ není obsažen v rozvaze a musí být po každé transakci vyrovnán. 

 
 

5XX Náklady  
 
Pro celou účtovou třídu je stanovena jednotná struktura AÚ: 
0000 – 0298 hospodářská (doplňková) činnost  
0299  uzavírací analytika pro hospodářskou (doplňkovou) činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
0300 – 0998 hlavní činnost 
0999  uzavírací analytika pro hlavní činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 

 
50X Spotřebované nákupy  
 
501 Spotřeba materiálu  
030X,035X,036X-039X spotřeba materiálu  

z toho 
0309     kancelářské potřeby (pouze PO v oblasti sociálních služeb – z důvodu sledování ukazatele 
             v rámci benchmarkingu)  
0385-0389 spotřeba materiálu – materiál pro výuku 

031X       spotřeba materiálu – učebnice 
032X       spotřeba materiálu – knihy, učební pomůcky – mimo DDHM 
033X       spotřeba materiálu – pořízení harware a elektroniky (IT) – učební pomůcky – mimo DDHM 

z toho 
0330-0334   informační technologie – hardware 

  = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky),  
 tiskárny, skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

0335-0339   informační technologie – elektronika 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika 

034X     spotřeba materiálu – uhlí  
040X     spotřeba materiálu – údržba  
050X-052X spotřeba materiálu – drobný dlouhodobý hmotný majetek do dolní hranice stanovené 
       vyhláškou25 (evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 902)  

z toho 
051X   informační technologie – hardware – mimo učební pomůcky u PO ŠKO 

    = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky), tiskárny, 
    skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

052X   informační technologie – elektronika – mimo učební pomůcky u PO ŠKO 
    = mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
    interaktivní tabule, prezentační technika 

060X     spotřeba materiálu – PHM  
070X     spotřeba materiálu – potraviny  
080X     spotřeba materiálu – léky, zdravotní materiál  
0900-0910 spotřeba materiálu – ochranné pomůcky (nad rámec § 24 odst. 2 písm. j) zák. č. 586/1992 Sb.)  
0950-0960 spotřeba materiálu – prádlo  
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého 
hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními 
jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ rozvahy a 
náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků. 

 
502 Spotřeba energie  
030X  spotřeba energie – elektrická energie  

                                                 
25 V souladu s § 14, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
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031X  spotřeba energie – plyn  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Pára, teplo, voda bude od 1.1.2010 nově účtován na AÚ 503 032X,033X  (do 31.12.2009 účtováno na SÚ 502). 

 
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  
032X  spotřeba energie – pára, teplo  
033X  spotřeba energie – voda  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
504 Prodané zboží  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady na prodané zboží vč. nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků. 

 
506 Aktivace dlouhodobého majetku  
03XX aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  
04XX aktivace dlouhodobého hmotného majetku  
Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky. 
Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 623 a 624, které se ruší. 

 
507 Aktivace oběžného majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky. Na 
tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 621, který se ruší. 

 
508 Změna stavu zásob vlastní výroby  
03XX změna stavu nedokončené výroby  
04XX změna stavu polotovarů  
05XX změna stavu výrobků  
06XX změna stavu ostatních zásob  
Pozn. SÚ  obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období. 
Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 611 až 614, které se ruší. 

 
51X Služby  
 
511 Opravy a udržování 
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0080   opravy a údržba majetku nad 500 tis. Kč bez DPH (+ORG 01-06 = jednotl.akce - max. 6 akci) 
0081-0160   běžné opravy a údržba nemovitého majetku (+ORG 07-33 = jednotl.akce - max. 27 akcí) 
0161-0240   běžné opravy a údržba movitého majetku (+ORG 34-43 = jednotl.akce - max. 10 akcí) 
0241-0298   ostatní (+ORG 44-51 = jednotl.akce - max. 8 akcí) 
hlavní činnost  
03XX  opravy a údržba majetku nad 500 tis. Kč bez DPH (+ORG 01-06 = jednotl.akce - max. 6 akci) 
04XX  běžné opravy a údržba nemovitého majetku (+ORG 07-33 = jednotl.akce - max. 27 akcí)  
05XX  běžné opravy a údržba movitého majetku (+ORG 34-43 = jednotl.akce - max. 10 akcí)  
06XX  ostatní (+ORG 44-51 = jednotl.akce - max. 8 akcí) 
 
Pozn. Od 1.1.2011 je u jednotlivých AÚ nově stanovena povinnost uvádět také ORG (dle číselníku stanoveného pro jednotlivé 
organizace), který slouží k identifikaci jednotlivých akcí specifikovaných a realizovaných v rámci oprav a údržby. Každé jednotlivé akci 
bude přiřazen samostatný ORG v návaznosti na zpracování a odsouhlasení schváleného plánu oprav na rok 2012. 

! použití ORG se týká pouze neškolských PO ZK ! 
 
512 Cestovné  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
513 Náklady na reprezentaci  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace. 

 
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
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Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro 
vlastní potřebu účetní jednotky. Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 622, který se ruší. 

 
518 Ostatní služby  
031X  ostatní služby – telefony  
032X  ostatní služby – internet, poplatky TV, rozhlas  
033X  ostatní služby – poštovné  
041X  ostatní služby – poradenské služby  
042X  ostatní služby – revize, energetický štítek (PENB)  
043X  ostatní služby – školení, vzdělávání - žáci 
044X  ostatní služby – zpracování ekonomických agend  
050X    ostatní služby – příspěvek na stravování žáků 
051X    ostatní služby – bankovní poplatky  
0600-0604 ostatní služby – drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice stanovené vyhláškou26  
                                            (evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 901) – mimo software a licence 
0605-0609 ostatní služby – technické zhodnocení27 dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč  
                                            (není-li účtováno na jiný příslušný účet nákladů – viz ČÚS 710, bod 5.2.4.)  
061X ostatní služby – drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice stanovené vyhláškou28  
                                   (evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 901)    

          – software vč. licencí 
          = operační systém, kancelářský a grafický software 

070X ostatní služby – nájemné 
z toho 
0700-0702   nájemné nemovitého majetku (pouze PO v oblasti sociálních služeb – z důvodu sledování 
                    ukazatele v rámci benchmarkingu) 
0703-0705   nájemné movitého majetku (pouze PO v oblasti sociálních služeb – z důvodu sledování 
                    ukazatele v rámci benchmarkingu) 
080X ostatní služby – likvidace odpadů  
081X ostatní služby – Rychlá v.o.s. (pouze Zdrav.záchr.služba ZK - zajištění činnosti dodavatelsky)  
082X ostatní služby – úklid a údržba 
083X ostatní služby – podpora IT:  
 z toho 
 0830-0834 běžná smluvní údržba a podpora (licence EES) 

= aktualizace sotware (např. roční), helpdesk, technická podpora, servis hardware a software 
 0835-0839 služby dle individuální potřeby PO (nad rámec běžné smluvní údržby a podpory) 
084X ostatní služby – účastnické poplatky za konference 
085X ostatní služby – finanční a operativní leasing 
086X ostatní služby – ediční činnost, výstavy, restaurování (pouze PO  v oblasti kultury) 
087X ostatní služby – operativní leasing, nájem IT 

= operativní leasing hardware, elektroniky, pronájem tiskáren, kopírek apod.,  
cloud (pronájem software, prostředků) 

0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem (do 31.12.2011 AÚ 569 
03XX) a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v  položkách „Opravy a udržování“ až „Aktivace 
vnitroorganizačních služeb“ včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, 
vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze 
podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ rozvahy. 
Příspěvek na stravování zaměstnanců je u PO DOP, KUL, ZDR, SOC od 1.1.2010 nově účtován na AÚ 527 040X (do 31.12.2009 
účtováno na 518 5x). 

                                                 
26 V souladu s § 11, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
27 Dle § 55, odst. 4) vyhlášky se technickým zhodnocením rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného 

majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého 

dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený 
zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. 
28 V souladu s § 11, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
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52X Osobní náklady  
 
521 Mzdové náklady – PO v oblasti dopravy, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí 
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0109  ostatní osobní náklady  
0110-0269  prostředky na platy  
0270-0289  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
hlavní činnost 
0400-0499  ostatní osobní náklady  

z toho 
040X  pěstouni – PO v oblasti sociálních věcí  
041X  dohody o provedení práce (dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)  
042X  dohody o pracovní činnosti (dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)  
043X  dobrovolné pečovatelky – PO v oblasti sociálních věcí  
0440-0448  odstupné 
0449 odchodné (pouze PO v oblasti zdravotnictví – zdravotničtí pracovníci ZZS ZK) 

0500-0989  prostředky na platy  
z toho 
051X  tarifní plat  
052X  osobní příplatek  
053X  příplatek za vedení  
054X  zvláštní příplatek  
055X  odměny  
056X  příplatek za rozdělenou směnu  
057X  příplatek za noční práci  
058X  příplatek za práci v sobotu a neděli  
059X  plat za práci přesčas  
060X  plat za práci ve svátek  
061X  odměna za pracovní pohotovost  
062X  náhrada mzdy  

0700-0799  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost29  
Pozn. SÚ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 
(do 31. 12. 2011 AÚ 528 0300). 

 
521 Mzdové náklady – PO v oblasti ŠKOLSTVÍ 30 
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0109  ostatní osobní náklady  
0110-0269  prostředky na platy  
0270-0289  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
hlavní činnost 
0400-0499  ostatní osobní náklady  

z toho 
0400-0429  pedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0430-0459  nepedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0460-0499  ostatní (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 

0500-0989  prostředky na platy  

z toho 
0500-0599  pedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0600-0699  nepedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0800-0989  ostatní (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 

                                                 
29 Analytický účet 521 0270-0289 (DČ) a 07XX (HČ)  – náhrada mzdy při prvních 21 dnech pracovní neschopnosti, hrazená zaměstnavatelem. Na 

účet bude účtována pouze ta část náhrady mzdy, která zatíží náklady PO. Od 1.1.2011 si zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců 

nižším než 26 mohou dobrovolně zvolit, že budou platit pojistné na nemocenské pojištění ve vyšší sazbě 3,3% (tzv. zvláštní režim placení 
pojistného). Pak jim zůstane zachována možnost odečtu 1/2 náhrady mzdy vyplacené za dobu dočasné pracovní neschopnosti (§7 odst. 1 písm. a) 

zák. č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení). 
30 SÚ 521 Mzdové náklady – PO ŠKO – u OON a platů nejsou stanoveny další závazné AÚ – jednotlivé složky mzdových nákladů jsou 

sledovány v rámci samostatného výkazu P1-04. 
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0700-0799  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
Pozn. SÚ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 
(dříve AÚ 528 0300). 

 
524 Zákonné sociální pojištění  
03XX sociální pojištění za organizaci  
04XX zdravotní pojištění za organizaci  
Pozn. SÚ obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního 
pojištění. 

 
525 Jiné sociální pojištění  
030X povinné úrazové pojištění zaměstnanců dle zákona č. 266/2006 Sb.  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu31 a náklady z titulu 
dobrovolného plnění sociálního pojištění. 

 
527 Zákonné sociální náklady  
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0109  základní příděl FKSP (nové členění) 
0110-0289  ostatní (nové členění) 
hlavní činnost 
0300 základní příděl FKSP 2% 32  
040X příspěvek na stravování zaměstnanců  
041X ochranné pomůcky  
042X preventivní prohlídky  

z toho 
0429     preventivní prohlídky žáků 33  

043X  ostatní služby – školení, vzdělávání  
0440-0998  ostatní  
Pozn. SÚ obsahuje náklady do limitu dle § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb. upravujícího daně z příjmů, pokud se na 
příslušnou účetní jednotku vztahují podle jiného právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 
528 Jiné sociální náklady  
050X příspěvek na stravování zaměstnanců (NAD LIMIT § 24 odst. 2 písm. j) zák. č. 586/1992 Sb. )  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje ostatní sociální náklady. 

 

53X Daně a poplatky  
 
531 Daň silniční  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
532 Daň z nemovitostí  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
538 Jiné daně a poplatky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je PO 
poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně DPH za předcházející 
zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní 
spotřebě vybraných výrobků a náklady na soudní poplatky. 

 
 
 

                                                 
31 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
32 AÚ 527 0300 – základní příděl FKSP – navýšení na 2 % v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, s účinností od 1.1.2017. 
33 AÚ 527 429 – preventivní prohlídky žáků – v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vč. prováděcí vyhlášky č. 

73/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
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54X Ostatní náklady  
 
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení 
podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popř. jiné sankce ze 
smluvních vztahů. 

 
542 Jiné pokuty a penále  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce „Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení". 

 
543 Dary a jiná bezúplatná předání  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to 
umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární 
pomoci. Dle ustanovení § 37 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není PO oprávněna poskytovat dary jiným 
subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP a s výjimkou 
postupu dle § 27 odst. 6 zákona (řešení nepotřebného majetku – bezúplatný převod zřizovateli). 

 
544 Prodaný materiál  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
 
547 Manka a škody  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely 
obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o 
nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku 
(viz ČÚS 710, bod 5.4.4. a 6.4.4. – účetní předpis MD 547 / Dal 041,042). 

 
548 Tvorba fondů 
089X  zúčtování rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou 

fondu investic 34 (CF, C.I. Peněžní tok vyplývající ze změny vlastního kapitálu,  
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace) 

0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
549 Ostatní náklady z činnosti  
0400-0429  pojištění  

z toho 
0401 pojištění motorových vozidel (v rámci rámcové smlouvy35)  

051X technické zhodnocení36 dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč  
 (není-li účtováno na jiný příslušný účet nákladů – viz ČÚS 710, bod 6.2.4.) 
060X ostatní  
061X odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZTP 
062X podpora řemesel v odborném školství 
0800 přecenění hodnoty skladových zásob (pouze PO v oblasti kultury) 

                                                 
34 Postup účtování prostřednictvím SÚ 548 je upraven v bodě 7.3, odst. b) ČÚS č. 704: „Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní 

samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic ve výši příjmů z prodeje majetku na stranu DAL účtu 416 - fond investic se souvztažným zápisem 

ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a 

zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů“. (Pozn. nejedná se daňově uznatelný náklad) 
35 Rámcová smlouva uzavřená mezi Zlínským krajem a Českou pojišťovnou a.s. (viz čl. V. zřizovací listiny PO – organizace „je povinna ve 

spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zajistit řádné a efektivní pojištění svěřeného majetku v souladu s rámcovými smlouvami 

schválenými zřizovatelem, příp. s pokyny zřizovatele“). 
36 Dle § 55, odst. 4) vyhlášky se technickým zhodnocením rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného 

majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého 

dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený 
zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. 
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0900 vyrovnání rozdílu mezi vyšším rozpočtem výnosů a nižším rozpočtem nákladů (z důvodu 
 zohlednění aktuálně schváleného mzdového limitu) – používat pouze při zpracování ROZPOČTU 
 (za účelem zajištění vyrovnaného rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO  
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené na SÚ 501 až 558. 

 

55X Odpisy, rezervy a opravné položky  
 
551 Odpisy dlouhodobého majetku  
03XX  odpisy nemovitého majetku (pouze PO v oblasti sociálních služeb – z důvodu sledování ukazatele 

 v rámci benchmarkingu)  
04XX  odpisy movitého majetku (pouze PO v oblasti sociálních služeb – z důvodu sledování ukazatele 

 v rámci benchmarkingu)  
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s 
jeho užíváním účetní jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky.  

 
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje. 

 
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje. 

 
554 Prodané pozemky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
555 Tvorba a zúčtování rezerv  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ nově účtováno od 1.1.2010 také zúčtování rezerv (strana Dal), do 31.12.2009 účtováno přes SÚ 656. 

 
556 Tvorba a zúčtování opravných položek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Na SÚ nově účtováno od 1.1.2010 také zúčtování opravných položek (strana Dal), do 31.12.2009 účtováno přes SÚ 659. 

 
557 Náklady z vyřazených pohledávek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí 
osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek. 

 
558 Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 
03XX náklady z drobného hmotného dlouhodobého majetku  
z toho 
030X pořízení DDHM  
032X pořízení DDHM – knihy, učební pomůcky  
033X    pořízení DDHM – pořízení harware a elektroniky (IT) – učební pomůcky 

z toho 
0330-0334   informační technologie – hardware 

  = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky),  
 tiskárny, skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

0335-0339   informační technologie – elektronika 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika 

034X pořízení DDHM – vybavení učeben, laboratoří kabinetů – mimo hardware a elektronika  

0399 pořízení DDHM – vznik věcného břemene - ocenění od 1,- Kč37 do 40.000,- Kč 

                                                 
37 v souladu s § 14, odst. 6, písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. (novela od 1.1.2017) 
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(PO oprávněná z věcného břemene) (evidováno na AÚ 028 0399)  
051X    pořízení DDHM – informační technolog. – hardware – mimo učební pomůcky u PO ŠKO 

= počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky), tiskárny, 
 skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

052X    pořízení DDHM – elektronika – mimo učební pomůcky u PO ŠKO 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika  

0550 pořízení DDHM - nákup 14|15 BI pro ostatní PO (v období bez dodatku ke smlouvě) – pouze PO 
14|15 Baťův institut 

06XX náklady z drobného nehmotného dlouhodobého majetku  
z toho 
061X  pořízení DDNM – software vč. licencí (kromě technického zhodnocení DDNM): 
 = operační systém, kancelářský a grafický software  
Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného 
majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními 
jednotkami. Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah AÚ 501 50X (DDHM) a 501 32X,33X,51X,53X (DDHM-ŠKO) a AÚ 518 60X 
(kromě TZ dlouhodobého nehmotného majetku). 
 

56X Finanční náklady  
 
562 Úroky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů. 

 
563 Kurzové ztráty  
028X ostatní úpravy o nepeněžní operace – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění 
účetního případu a k rozvahovému dni. 

 
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou  
hospodářská (doplňková) činnost 
00XX a 01XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, I.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv) 
02XX  ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, I.2.)  
z toho 
028X  ostatní úpravy a nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, 
  B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
hlavní činnost 
03XX a 06XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 

(Příloha, I.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv)  
07XX až 09XX ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, I.2.)  
z toho 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje 
 na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění 
majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky k okamžiku jeho prodeje. 

 
569 Ostatní finanční náklady  
028X prodej krátkodobých cenných papírů – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
098X prodej krátkodobých cenných papírů – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
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57X Náklady na transfery  
! příspěvkové organizace o těchto nákladech neúčtují ! 
 

59X Daň z příjmů  
 
591 Daň z příjmů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
595 Dodatečné odvody daně z příjmů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
 

6XX Výnosy  
 
Pro celou účtovou třídu je stanovena jednotná struktura AÚ: 
0000 – 0298 hospodářská (doplňková) činnost  
0299  uzavírací analytika pro hospodářskou (doplňkovou) činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
0300 – 0998 hlavní činnost 
0999  uzavírací analytika pro hlavní činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
 

60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží  
 
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
602 Výnosy z prodeje služeb 38  
030X  výnosy z prodeje služeb – klienti PO v oblasti sociálních služeb (mimo dětská centra) 
z toho 
0300 výnosy z prodeje služeb – ubytování 
0301 výnosy z prodeje služeb – péče (příspěvek na péči) 
0302 výnosy z prodeje služeb – stravování 
0303 výnosy z prodeje služeb – ostatní služby 
0304 výnosy z prodeje služeb – fakultativní služby  
0305 výnosy z prodeje služeb – úhrada od rodiny – ubytování 
0306 výnosy z prodeje služeb – úhrada od rodiny – strava 
031X výnosy z prodeje služeb – zdravotní pojišťovny (všechny PO) 
032X výnosy z prodeje služeb – ZZS ZK, dětská centra 
033X výnosy z prodeje služeb – ostatní 
040X výnosy za služby spojené s nájemným 
050X výnosy za služby – stravování (FKSP – zaměstnanci) 
070X výnosy ze vstupného 
080X    výnosy z prodeje služeb – PO školství 
z toho 
0801 výnosy z ošetřovného (dětské domovy) 
0802 výnosy z přídavku na děti (dětské domovy) 
081X    produktivní práce žáků 
082X    výnosy za služby – ubytování 
083X    příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
603 Výnosy z pronájmu  
003X služební byty – doplňková činnost 

                                                 
38 SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb – rekapitulace základního členění AÚ: 

030X – klienti SOC (mimo dětská centra); 031X – zdravotní pojišťovny; 032X – klienti ZDR (vč. dětských center); 033X – ostatní služby; 040X – 

služby spojené s nájemným;  

050X – stravování; 070X – vstupné; 080X – PO ŠKO; 081X – produktivní práce žáků – ŠKO; 082X – ubytování – ŠKO;  
083X – příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (ŠKO) 
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030X služební byty – hlavní činnost 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku účetní jednotky. 

 
604 Výnosy z prodaného zboží  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů  
030X školné  
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  

 
64X Ostatní výnosy  
 
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z 
prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce "Úroky". 

 
642 Jiné pokuty a penále  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce "Smluvní pokuty a úroky z prodlení". 

 
643 Výnosy z vyřazených pohledávek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek. 

 
644 Výnosy z prodeje materiálu  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
645 Výnosy z prodeje dlouhodob. nehmotného majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a 
DHM. SÚ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku. 

 
646 Výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku kromě pozemků  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a 
DHM. SÚ obsahuje obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
s výjimkou výnosů z prodeje pozemků. 

 
647 Výnosy z prodeje pozemků  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z pozemků. 

 
648 Čerpání fondů  
030X,031X  čerpání rezervního fondu  

z toho 
030X    čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413) 
031X    čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů (SÚ 414) 

z toho 
03X1    čerpání rezervního fondu – úhrada sankcí (porušení rozpočtové kázně) 
03X2    čerpání rezervního fondu – překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
03X3    čerpání rezervního fondu – použití nespotřebov. dotací z rozpočtu EU poskyt. v min.letech 
03X4    čerpání rezervního fondu – použití nespotřebov. dotací z mezin.smluv poskyt. v min.letech 
03X5    čerpání rezervního fondu – použití peněžních darů 
03X6    čerpání rezervního fondu – rozvoj hlavní činnosti 
03X7    čerpání rezervního fondu – ostatní 

033X    čerpání FKSP (zlepš.prac.prostředí)  
040X    čerpání fondu investic 

z toho 
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0400    čerpání fondu investic – údržba a opravy majetku nad 500 tis. Kč bez DPH   
0401    čerpání fondu investic – údržba a opravy majetku do 500 tis. Kč bez DPH   

050X čerpání fondu odměn  
z toho 
0501    čerpání fondu odměn – vyplacení odměn v průběhu roku  
0502    čerpání fondu odměn  – překročení schváleného limitu prostředků na platy (na konci roku) 
0503    čerpání fondu odměn  – překročení OON ve vazbě na pracovně-právní vztahy 
0504    čerpání fondu odměn  – použití peněžních darů účelově určených na platy 

Pozn. Změna terminologie a obsahové náplně byla provedena v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. od 1.1.2019. 

 
649 Ostatní výnosy z činnosti  
030X výnosy z pojistných událostí 
032X    bezúplatný převod nebo přechod (vč. věcných darů) zásob39 
033X    bezúplatné nabytí (vč. věcných darů) drobného dlouhodobého majetku (od subjektu, který není 
             vybranou ÚJ)40   
034X    příjem věcných darů ve formě služeb  
035X    bezúplatné nabyti (vč. věcných darů) ostatního provozního majetku (mimo zásob a drobného DM 
             účtovaného na účtech 018, 028)  
0500 proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb.41 – ÚZ 666  
0508 zajištění rozpočtu předpokládaným poskytnutím provozního příspěvku v návaznosti na odvod 

z fondu investic – ÚZ 666 – používat pouze při zpracování ROZPOČTU  
(za účelem vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO  

0509 • předpokládaný příjem účelového provozního příspěvku pro zařízení pro děti vyž.okamž. pomoc – 
  ÚZ 13307 – používat pouze při zpracování ROZPOČTU (za účelem vyrovnání rozpočtu nákladů a 
  výnosů)! – pouze neškolské PO  
• předpokládaný příjem účelové dotace ze SR a EU – používat pouze při zpracování ROZPOČTU 
  (vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO  
• předpokládaný příjem účelové dotace v návaznosti na předfinancování z návratné finanční 
   výpomoci ZK – používat pouze při zpracování ROZPOČTU (za účelem vyrovnání rozpočtu nákladů 
   a výnosů)! – pouze neškolské PO 
• provozní příspěvek zřizovatele – zohlednění dohadu v předcházejících letech + předpokládaný 
   příjem účelového provozního příspěvku – UZ 0009x, 00999 – používat pouze při zpracování 
   ROZPOČTU (vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO  
• předpokládaný příjem účelového provozního příspěvku z programu Zajištění dostupnosti SSL na 
   území ZK – ÚZ 13305 – používat pouze při zpracování ROZPOČTU (za účelem vyrovnání 
   rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO 
• předpokládaný příjem provozní dotace od obce – ÚZ 666,667 – používat pouze při zpracování 
   ROZPOČTU (za účelem vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO 

080X  zúčtování inventarizačních rozdílů - přebytek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a 
ostatní výnosy neuvedené na SÚ 601 AŽ 648. 

 

66X Finanční výnosy  

 
662 Úroky  
028X úroky z dluhových cenných papírů – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
098X úroky z dluhových cenných papírů – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých zápůjček. 

                                                 
39 ČÚS č. 707, odst. 5.1.2., 5.2.2. 
40 ČÚS č. 710, odst. 5.3.3.(drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 6.3.3.(drobný dlouhodobý hmotný majetek) 
41 V souladu s § 66, odst. 8) vyhlášky č. 410/2009 Sb.: „Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní 

účetní závěrky, krytí fondu investic finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl fond investic. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky 
zdůvodní, proč nebylo možno fond investic krýt finančními prostředky.“ 
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663 Kurzové zisky  
028X ostatní úpravy o nepeněžní operace – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního 
případu a k rozvahovému dni. 

 
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  
hospodářská (doplňková) činnost 
00XX a 01XX výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, J.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv) 
02XX  ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, J.2.)  
z toho 
028X  ostatní úpravy a nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, 
  B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
hlavní činnost 
03XX a 06XX výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, J.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM)  
07XX až 09XX ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, J.2.)  
z toho 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje 
 na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného 
k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky k okamžiku jeho prodeje. 

 
669 Ostatní finanční výnosy  
028X přecenění dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní  
 úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
098X přecenění dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní  
 úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

67X Výnosy z transferů  
 
671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
! od 1.1.2011 příspěvkové organizace zřizované ÚSC na účet 671 neúčtují ! 
 
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 42  
hospodářská (doplňková) činnost 
003X přijaté transfery z ústředních rozpočtů 

z toho 
0039    přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytov.jiných než zřizov. 

004X přijaté transfery z územních rozpočtů   
005X přijaté transfery ze státních fondů   
007X    zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
008X přijaté transfery ze zahraničí   
hlavní činnost 
03XX až 04XX přijaté transfery ze státního rozpočtu   

z toho 
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV 

                                                 
42 Dle ČÚS č. 703, odst. 3.1., písm. a) se transferem rozumí poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí prostředků veřejnými rozpočty …, 

tedy zejména dotace, granty, příspěvky, … a i peněžité dary. V souladu s ČÚS č. 703, odst. 3.3. („Stanoví-li ČÚS č. 704-fondy odlišný postup 

účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení ČÚS č. 704. Postup podle věty první se nepoužije v případě 

účtování podle bodu 7. (fond investic) ČÚS č. 704.“) ale PO budou nadále o peněžních darech, i v případě, že jsou poskytnuty od jiného veřejného 
rozpočtu, účtovat přes rezervní fond! 
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z toho 
0300 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (dle zák. č. 108/2006 Sb. - UZ 13305) 
0301 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (úřady práce – UZ 13013, 13234) 
0302-0309 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (ostatní - UZ 13XXX) 
0303  státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – pouze PO SOC  

0310 přijaté transfery na provoz z FM EHP/Norsko  
0311-0319 přijaté transfery na provoz z prostředků EU (SROP, IROP, ESF, Interreg, OPPS atd.) 
032X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MK (UZ 34XXX) 
034X přijaté transfery na provoz z rozpočtu ostatních kapitol SR (kromě MPSV, MŠMT, MK) 
0389     financování projektů z účelových dotací SR a ESF poskytnutých v min.letech (nad rámec 

             aktuálně schválených závazných vztahů) – používat pouze při zpracování ROZPOČTU (za 
             účelem vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO  

039X přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  
0400-0499 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MŠMT (UZ 33XXX)  

05XX až 06XX přijaté transfery z územních rozpočtů   
z toho 
0500-0510 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele  

z toho  
0500-0504 „standardní“ příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 

z toho 
0504 časové rozlišení příspěvku na provoz – tiskoviny – pouze PO v oblasti kultury 

0505-0507 účelové dotace a příspěvky z rozpočtu zřizovatele (např. z rozpočtu odboru INV, KH,  
     ŘDP atd.) 

0508  předfinancování projektů z provozního příspěvku zřizovatele poskytnutého v min. letech (nad 
rámec aktuálně schválených závazných vztahů) – používat pouze při zpracování ROZPOČTU 

          (za účelem vyrovnání rozpočtu nákladů a výnosů)! – pouze neškolské PO 
0508   účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na Podporu řemesel v odborném školství  
0509   příspěvek z programu Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK (ÚZ 13305) 
0510   příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) 

060X    přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí (doplněno v průběhu 2017)  

061X    přijaté transfery na provoz z rozpočtu regionální rady  
071X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele  
072X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních účetních jednotek  
073X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od zřizovatele  
074X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od ostatních účetních jednotek 
075X      zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
              (UZ 403)       

z toho   
0750-0752 časové rozlišení investičního transferu ze státního rozpočtu, EU (vazba na AÚ 403 05XX) 
0753 časové rozlišení investičního transferu ze zahraničí (vazba na AÚ 403 070X) 
0754 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí  

(doplněno v průběhu 2017)  
(vazba na AÚ 403 071X) 

0755-0756 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu regionální rady (vazba na AÚ 403 072X) 
0757-0758 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu státních fondů (vazba na AÚ 403 073X) 
0759     časové rozlišení investičního transferu ve formě investičních darů a ve formě investičních 

peněžních prostředků od ostatních subjektů – neveřejných (vazba na AÚ 403 075X) 
0799      zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
              (UZ 403) – podle bodu 4.2.3 ČÚS 70943 (CF – B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv, 
  A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace) 
08XX      přijaté transfery ze zahraničí44  

z toho 
081X    přijaté transfery na provoz z orgánů Evropských společenství  

                                                 
43 ČÚS č. 709, odst. 4.2.3. (v případě účtování o snížení ocenění DM financovaného zcela nebo částečně z inv.transferu zejména prostřednictvím účtů 

543, 547, 552, 553, 554, 556, 561  účtuje PO zároveň o časovém rozlišení příslušného přijatého investičního transferu MD 403 / Dal 672 0799, a to ve 

výši částky účtované na uvedené nákladové účty násobené transfer.podílem podle ČÚS 709 nebo 708) 
44 Dle ČÚS č. 703, odst. 4.5.  je transferem ze zahraničí chápán pouze takový transfer, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí. 
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082X    přijaté transfery na provoz z jiných mezinárodních institucí  
083X    přijaté transfery na provoz z ostatních mezinárodních subjektů  

091X-093X přijaté transfery z rozpočtu státních fondů 
094X-097X přijaté transfery od ostatních subjektů - neveřejných (podnikatelské a nevýdělečné subjekty, 
                   fyzické osoby nepodnikající apod.)  
 
Pozn.1  
SÚ 672 obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad 
regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či 
peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek. 
Pozn.2  
Postupy účtování transferů u příjemců upravuje ČÚS č. 703, odst. 5.3. (účtování transferů s povinností vypořádání – postup zvlášť pro 
vypořádání v aktuálním účetním období a pro vypořádání v následujících obdobích), odst. 5.5. (účtování transferů bez povinnosti 
vypořádání). 

 
 

7XX Vnitroorganizační účetnictví  
 
Účtové skupiny 72X, 73X, 75X, 79X jsou vyhrazeny pro potřeby metodiky Gordic. 
Účtové skupiny 70X, 71X, 74X, 76X, 77X, 78X jsou k dispozici pro volné použití PO. 
 
Závazně stanovené vnitropodnikové účty s konkrétním určením jsou: 
 
723 Úpravy financování minulých let  
 
734 DPH  
Další strukturu SÚ v rámci účtové třídy si účetní jednotka určí sama. 
 
790 Ocenění majetku určeného k prodeji  
0001 ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
 (Příloha, K.1. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy) 
0002 ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
 (Příloha, K.2. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy) 
0999 uzavírací účet pro proúčtování transakce 
Pozn.  
„Vnitropodnikový“ účet 790 byl do 31.12.2013 používán ke sledování reálné hodnoty dlouhodobé nehmotného a hmotného majetku 
v rámci algoritmu nápočtu pro výkaz Příloha, část K. – od roku 2017 se mění obsahová náplň části K. Přílohy , a proto již nebude  
v tomto algoritmu účet 790 využíván. 
V rámci SW Gordic WinUCR jsou AÚ 790 0001 a 0002 na konci roku 2013 uzavírány zápisem MD 999 0000 / Dal 790 0001,0002. Při 
otevření účetních knih budou tyto AÚ přeneseny do roku 2017. PO si může sama kontrolovat na jejich hodnotu majetek určený 
k prodeji, který musí z účtových skupin 01X, 02X a účtu 031 převést na nové účty 035 a 036. 

 
797 Pomocný analytický přehled (PAP)  
Použití tohoto účtů vč. dalších analytik je řešeno samostatnou metodikou Gordic pro tvorbu PAP. 
Pozn.  
Z novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývají přesuny některých rozvahových SÚ na jiné číslování. V účtování PAP je nutné analogicky 
stejně převést automatizovaně všechna dosud vedená data PAP pro rozvahové účty na nové číslo analytiky PAP. 
Z novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. vyplývají změny ve sledování účtů pro PAP. Některé účty, o kterých nebylo dosud povinně účtováno 
v analytikách PAP budou od 1.1.2017 zavedeny mezi povinně účtované v PAP. Tato změna se musí promítnout i do počátečních stavů 
PAP v roce 2017. Algoritmus nastavený v SW Gordic WinUCR převede automaticky všechna data PAP dosud vedená jako nepovinná 
(POL „9998“) na povinně vedené (POL „1111“). 

 
 

8XX Vnitroorganizační účetnictví  
Další strukturu SÚ v rámci účtové třídy si účetní jednotka určí sama. 
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9XX Podrozvahové účty 45  
 
90X Majetek účetní jednotky  
 
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek (018)". 

 
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek (028)". 

 
905 Vyřazené pohledávky 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, 
že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou. Dále obsahuje pohledávky, 
které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich 
sledování. V případě pohledávky, u které došlo k jejímu zániku nebo odpadly důvody pro její vykazování v souladu s § 49 písm. c) 
vyhlášky, účtuje účetní jednotka MD 999 / Dal 905 (viz ČÚS č. 706, bod 6. - Postup účtování o vyřazení pohledávek). 

 
906 Vyřazené závazky 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že 
účetní jednotka svoji povinnost zcela nebo zčásti splní. Dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z 
jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. 

 
909 Ostatní majetek 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem 
účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který 
zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze. 

 

                                                 

45 Uspořádání a označování podrozvahových účtů stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. V případě skutečností, které jsou předmětem 

účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na 
podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54 vyhlášky, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy 

plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 6 zákona. Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 
zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o 

skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize 

podrozvahových účtů. Součet obratů na straně MD a součet obratů na straně Dal podrozvahových účtů se musí rovnat. Hodnoty položek přílohy části 
„A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů“ se vykazují s kladným znaménkem podle zůstatků zjištěných na 

jednotlivých podrozvahových účtech, s výjimkou položky „P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“. Hodnota položky „P.VIII.5. 

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ se stanoví jako součet položek „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“, „P.I.2. Jiný drobný 
dlouhodobý hmotný majetek“, „P.I.3. Vyřazené pohledávky“, „P.I.5. Ostatní majetek“, „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 

transferů“, „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“, 

„P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou“, „P.IV. Další podmíněné pohledávky“, „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné 
pohledávky z předfinancování transferů“, „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.V.5. Ostatní dlouhodobé 

podmíněné pohledávky z transferů“, „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ a „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ snížený o 

součet položek „P.I.4. Vyřazené závazky“, „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“, „P.II.4. Krátkodobé podmíněné 
závazky ze zahraničních transferů“, „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“, „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z 

předfinancování transferů“, „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“, „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z 

transferů“, „P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku“, „P.VII. Další podmíněné závazky“, „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá 
podmíněná pasiva“ a „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“. Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky 

považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení 

účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za 

dlouhodobé. 

V § 72 vyhlášky jsou upravena některá specifika oceňování podmíněných aktiv a pasiv: krátkodobé podm. pohledávky (závazky) a ostatní 

krátkodobá podm. aktiva (pasiva) se oceňují v předpokládané výši pohledávek (závazků) a aktiv (pasiv), které mohou vzniknout za stanovených 
podmínek do konce účetního období. Dlouhodobé podm. pohledávky (závazky) a ostatní dlouhodobá podm. aktiva (pasiva) se oceňují v 

předpokládané výši pohledávek (závazků) a aktiv (pasiv), které mohou vzniknout za stanovených podmínek po konci účetního období. Dlouhodobé 

podm. pohledávky, ostatní dlouhodobá podm. aktiva, dlouhodobé podm. závazky a ostatní dlouhodobá podm. pasiva se ocení ke konci rozvahového 
dne. 
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91X Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z 
transferů 
 
Pozn. nové účty 911 (Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů) a 912 (Krátkodobé 
podmíněné závazky z předfinancování transferů) používají pouze organizační složky státu. 
 
913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných 
v položce „Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“. 

 
914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných 
v položce „Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů. 

 
915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a 
„Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů. 

 
916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a 
„Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů. 

 

92X Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou  
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 92X: 
00XX až 0299 = hospodářská (doplňková) činnost  
03XX až 09XX = hlavní činnost  
 
921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného 
jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši 
případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 

 
922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného 
jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši 
případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 

 
923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 
výpůjčce  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto 
majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 

 
924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 
výpůjčce  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto 
majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 

 
925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou 
osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného u SÚ 921 a 923, například z 
důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění 
vůči účetní jednotce. 
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926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou 
osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného u SÚ 922 a 924, například z 
důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění 
vůči účetní jednotce. 

 

93X Další podmíněné pohledávky 
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 93X: 
00XX až 0299 = hospodářská (doplňková) činnost  
03XX až 09XX = hlavní činnost  
 
931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, 
například zálohy a závdavky nebo splátky. 

 
932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, 
například zálohy a závdavky nebo splátky. 

 
933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv dle SÚ 931, například z titulu 
nájemného nebo pachtovného. 

 
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv dle SÚ 932, například z titulu 
nájemného nebo pachtovného. 

 
Pozn. nový účet 939 (Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní) používají pouze územní 
samosprávné celky. 
 
 

94X Další podmíněné pohledávky 
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 94X: 
00XX až 0299 = hospodářská (doplňková) činnost  
 
Pozn. nový účet 941 (Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní) používají pouze územní 
samosprávné celky. 
 
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které a nejsou uvedeny u SÚ 931 a 944 a které mají vzniknout 
na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného 
projevu vůle jiné osoby, například granty a dary. 

 
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které a nejsou uvedeny u SÚ 932 a 945 a které mají vzniknout 
na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného 
projevu vůle jiné osoby, například granty a dary. 

 
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  
Pozn. SÚ obsahuje výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku ke kterým se tyto osoby nebo stát 
zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění. 

 
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  
Pozn. SÚ obsahuje výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku ke kterým se tyto osoby nebo stát 
zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění. 

 
947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí nároky na plnění, která mají vzniknout do konce účetního období na základě individuálních 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 
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948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, 
samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 

 

95X Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z 
transferů 
 
Pozn. nové účty 951 (Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů) a 952 (Dlouhodobé 
podmíněné závazky z předfinancování transferů) používají pouze organizační složky státu. 
 
953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných 
v položce „dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“. 

 
954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných 
v položce „dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“. 

 
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a 
„dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“. 

 
956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních 
výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a 
„dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“. 

 
96X Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku  
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 96X: 
00XX až 0299 = hospodářská činnost  
z toho 
020X až 029X ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel 
03XX až 09XX = hlavní činnost 
z toho 
08XX až 09XX ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel 
 
961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
Pozn. Syntetický účet obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o 
operativním leasingu. 

 
962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
Pozn. Syntetický účet obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o 
operativním leasingu. 

 
963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 
Pozn. Syntetický účet obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o 
finančním leasingu. 

 
964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  
Pozn. Syntetický účet obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o 
finančním leasingu. 
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965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy období z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o 
výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného 
peněžitého plnění účetní jednotkou. 

 
966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, 
například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného 
peněžitého plnění účetní jednotkou. 

 
967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo 
užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného u SÚ 961, 
963 a 965, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši 
případného peněžitého plnění účetní jednotkou. 

 
968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo 
užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného u SÚ 962, 
964 a 966, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši 
případného peněžitého plnění účetní jednotkou. 

 

97X Další podmíněné závazky 
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 97X: 
00XX až 0299 = hospodářská činnost  
z toho 
020X až 029X ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel  
03XX až 09XX = hlavní činnost 
z toho 
08XX až 09XX ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel  
 
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku. 

 
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku. 

 
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle SÚ 971, například z titulu 
nájemného nebo pachtovného. 

 
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv dle SÚ 972, například z titulu 
nájemného nebo pachtovného. 

 
975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu. 

 
976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu. 

 
978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, 
výkonné nebo soudní  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly 
učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce 
„Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“. 

 
979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, 
výkonné nebo soudní  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě činnosti 
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonic., výkonné nebo 
soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „Dlouhod.podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“. 
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98X Další podmíněné závazky 
 
Společné analytiky pro syntetické účty v rámci účtové třídy 98X: 
00XX až 0299 = hospodářská činnost  
z toho 
020X až 029X ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel  
03XX až 09XX = hlavní činnost   
z toho 
08XX až 09XX ve vztahu k úč.jedn. hospodařícím podle rozpočtových pravidel  
 
981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí46 jednorázových  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem 
stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob. 

 
982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem 
stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob. 

 
983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené na SÚ 981. 

 
984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené na SÚ 982. 

 
985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, 
samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 

 
986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, 
samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 

 

99X Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty  
 
991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených 
podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva. 

 
992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených 
podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva. 

 
993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  
Pozn. SÚ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv období při splnění předem stanovených 
podmínek. 

 
994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  
Pozn. SÚ obsahuje dlouhod.skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek. 

 
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  
 
0XXX  analytické účty = číslo SÚ  
0901 k SÚ 901  
0902 k SÚ 902  

                                                 

46 Garancemi se rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za původního dlužníka, včetně písemného 

prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel 
je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného 

rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše 

určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v 

záruční listině, a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona, a to v členění na poskytnuté garance jednorázové a ostatní. 
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0905 k SÚ 905 
0906 k SÚ 906 
0909 k SÚ 909 atd, 
0999  doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operace 
 
Pozn. Na podrozvahových účtech se předpokládá zůstatek vždy na té straně (MD nebo DAL), která odpovídá svých charakterem 
původnímu rozvahovému účtu, ke kterému je vytvářen: 
- podrozvahové účty vztahující se k majetku a pohledávkám – strana MD pro stav a zvýšení a strana DAL pro snížení stavu 
- podrozvahové účty vztahující se k závazkům – strana DAL pro stav a zvýšení a strana MD pro snížení stavu, 
Příslušný protiúčet pak má stav na opačné straně. 
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II. Účelově stanovené závazné analytické účty pro sledování nefinančních ukazatelů 
! Závazné AÚ používané pouze u PO v oblasti dopravy, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí 
 
Pozn. 
Upraveno a nastaveno dle požadavku a metodiky odboru SOC KÚ 
 
 
 
Přesný popis použití a účtování na účtech 8xx je popsáno v rámci jednotlivých příloh č. 2, 3, 4 tohoto 
dokumentu: 
 
 

P
ří

lo
h

a
 č

. 
2

A
 

AÚ Ukazatel – PO DOP,KUL,SOC,ZDR 

888 0010-0077 (MD) 
Přepočtený počet zaměstnanců a platy dle kategorií v PO 
(všichni pracovníci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu v organizaci) 

888 0010-0077 (Dal) 
Vyplacené prostředky na platy dle kategorií v PO 
(všichni pracovníci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu v organizaci) 

888 0080 (MD) % nemocnosti vykázané v aktuálním měsíci 

888 0098 
Celkové vyplacené prostředky na platy (MD) + celkový přepočtený počet zaměstnanců 
vč. vykázaného % nemocnosti (Dal) (vyrovnávací účet) 

 
 

P
ří

lo
h

a
 č

. 
2

B
 

AÚ Ukazatel – PO DOP,KUL,SOC,ZDR 

889 0010-0077 (MD) 
Přepočtený počet zaměstnanců a platy dle kategorií v PO 
(všichni pracovníci, kterým byl v návaznosti na vykázaný fond odpracované pracovní 
doby vyplacen plat) 

889 0010-0077 (Dal) 
Vyplacené prostředky na platy dle kategorií v PO  
(všichni pracovníci, kterým byl v návaznosti na vykázaný fond odpracované pracovní 
doby vyplacen plat) 

889 0098 
Celkové vyplacené prostředky na platy (MD) + celkový přepočtený počet zaměstnanců 
(Dal) (vyrovnávací účet) 

 
 

P
ří
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h

a
 č

. 
2

C
 

AÚ Ukazatel – PO DOP,KUL,SOC,ZDR 

890 0010-0077 (MD) 
Přepočtený počet zaměstnanců a platy dle kategorií v PO – všichni pracovníci, kteří 
v organizaci pracují na základě dohody s úřadem práce a kterým byl v návaznosti na 
vykázaný fond odpracované pracovní doby vyplacen plat – PO DOP, KUL, SOC, ZDR 

890 0010-0077 (Dal) 
Vyplacené prostředky na platy dle kategorií v PO – všichni pracovníci, kteří 
v organizaci pracují na základě dohody s úřadem práce a kterým byl v návaznosti na 
vykázaný fond odpracované pracovní doby vyplacen plat – PO DOP, KUL, SOC, ZDR 

890 0098 
Celkové vyplacené prostředky na platy (MD) + celkový přepočtený počet zaměstnanců 
(Dal) (vyrovnávací účet) 
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3

A
 

AÚ Ukazatel – PO SOC 

1
) 
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o
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y
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é
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ž
b

y
 

 a
 Z

D
V

O
P

 

877 0030-0064 (MD) 
Počet klientů dle stupně závislosti – pobytové služby celoroční, týdenní 
Přepočtený počet klientů – ZDVOP 
Celkový počet invervencí – odlehčovací služba pobytová 

877 0030,0040 (Dal) 
Počet lůžkodnů – ZDVOP 
Počet hodin poskytnutých intervencí – odlehčovací služba pobytová 

877 0038,0048 (MD, Dal) 
877 0058,0068 (Dal) 

Celkový počet klientů dle stupně závislosti (Dal) – pobytové služby 
celoroční, týdenní (vyrovnávací účet) 
Celkový počet lůžkodnů (MD) + Celkový přep.počet klientů (Dal) – 
ZDVOP (vyrovnávací účet) 
Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (MD) + Celkový počet 
intervencí (Dal) – odhlehčovací služba pobytová (vyrovnávací účet) 
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877 0070-0130 (MD) Celkový počet intervencí – ambulantní a terénní služby 

877 0070-0130 (Dal) Počet hodin poskytnutých intervencí – ambulantní a terénní služby 

877 0078,0088,0098,0108 
877 0118,0128,0138 
(MD, Dal) 

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (MD) + Celkový počet 
intervencí (Dal) – ambulantní a terénní služby (vyrovnávací účet) 
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AÚ Ukazatel – PO SOC 

866 0010 (MD) Počet klientů, kteří hradí sníženou úhradu v daném měsíci u PO SOC 

866 0010 (Dal) Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou od klientů v Kč celkem za daný měsíc u PO SOC 

866 0018 
Rozdíl mezi úhradami od klientů (MD) + počet klientů se sníženou úhradou (Dal) 
(vyrovnávací účet) 
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AÚ Ukazatel – PO SOC 

866 0020 (MD) Počet klientů, kterým byla přiznána dávka v hmotné nouzi u PO SOC 

866 0020 (Dal) Výše přiznané dávky v hmotné nouzi určené na úhradu bydlení u PO SOC 

866 0028 
Výše úhrady z dávek v hmotné nouzi (MD) + počet klientů s přiznanou dávku v hmotné 
nouzi (Dal) (vyrovnávací účet) 

866 0030 (MD) Počet klientů, u kterých byla podána žádost o dávku v hmotné nouzi u PO SOC 

866 0038 (Dal) 
Počet klientů, u kterých byla podána žádost o dávku v hmotné nouzi u PO SOC 
(vyrovnávací účet) 
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AÚ Ukazatel – PO KUL 

877 0010 (MD) Počet platících návštěvníků u PO KUL 

877 0011 (MD) Počet neplatících návštěvníků u PO KUL 

877 0012 (MD) Počet návštěvníků s průkazkou ZTP u PO KUL 

877 0018 (Dal) Návštěvnost - počet návštěvníků u PO KUL celkem (vyrovnávací účet) 
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III. Závazné účelové znaky pro sledování zdrojů financování 47 
 

A) Výnosy 
 

Dotace ze státního rozpočtu (5-ti místný UZ) 48 
- MPSV  13010 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče  
  13013 - operační program „Zaměstnanost“ 
  13233 - operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
  13234 - aktivní politika zaměstnanosti  

(operační program lidské zdroje a zaměstnanost) 
13307 - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 
  13404 - operační program lidských zdrojů 
- ministerstvo kultury 34054 - program regenerace měst.památk. zón 
                                          34053 - veřejné informační služby knihoven 
                                          34070 - kult. aktivity - prezentace tradic lid. kult.  
 34002 - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozš.působ. 
- MŠMT                             33001 – Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty 
                                          33005 – zvýšení platů pedagogických pracovníků  
                                          33006 – GG – vzdělávání pro konkurenceschopnost 
                                          33008 – pilot G/GP 
                                          33009 – Podpora čtenářství na základních školách 
                                          33012 – GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice 
                                          33015 – hustota a specifika 
                                          33016 – odměňování nepedagogických pracovníků  
                                          33017 – školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ 
                                          33019 – Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 
                                          33020 – Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 
                                          33025 – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 
                                          33026 – Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 
                                          33027 – Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským 
  vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 
                                          33030 – Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice – EU 
                                          33031 – OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám  
                                          33032 – částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní 
   zkoušky  
                                          33034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 
  zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 
                                          33036 – Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 
                                          33038 – Excelence středních škol 
                                          33040 – Podpora zavádění diagnostických nástrojů  
                                          33042 – Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí  
  reálné praxe 
                                          33044 – Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním 
  vzdělávání  
                                          33047 – Další cizí jazyk 
                                          33049 – Podpora odborného vzdělávání 
                                          33050 – Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních 
  pedagogů a metodiků - specialistů 
                                          33051 – Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 
                                          33052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 
                                          33056 – Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online 
                                          33058 – OPVK – šablony – ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 
                                          33062 – OP VVV PO2 neinvestice  
                                          33063 – OP VVV PO3 neinvestice 

                                                 
47  Při účtování doplňkové činnosti se nepoužívá rozlišení účelovými znaky. 
48  viz číselník účelových znaků MF (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku) 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku
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                                          33065 – Excelence základních škol 
                                          33069 – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 
                                          33070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 
                                          33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 
                                          33122 – program prevence kriminality  
                                          33123 – OP VK – oblast 1.4. EU peníze školám – EU  
                                          33160 – projekty romské komunity 
                                          33163 – program protidrogové politiky  
                                          33166 – soutěže a přehlídky 
                                          33244 – Podpora odborného vzdělávání 
                                          33339 – Program podpory vzdělávání národnostních menšin 
                                          33346 – dotace na nákup učebních pomůcek                                           
                                          33353 – přímé náklady na vzdělávání 
                                          33354 – sportovní gymnázia 
                                          33421 – tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G) 
                                          33429 – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
                                          33439 – Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ 

                                          33457 – asistenti pedagogů 
                                          33487 – náhradní stravování 
- MMR  17007 – přeshraniční spolupráce (cíl 3 - program č. 117410) 
  17015 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV 
  17016 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV 
  17051 – Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR 
  17124 – ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – EU 
  17395 – ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – SR 
  17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV 
  17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV 
 
- ministerstvo ŽP 15011 – OPŽP  2014-2020 - program č. 115310 prostředky EU – neinvestice  
  15370 – podpora udržitelného využívání zdroje energie 
 
- ministerstvo zeměd. 29331 – Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 

 
- Státní fond ŽP 90001 – operační program životní prostředí (2007-2013)  
 
- Všeob.poklad.správa 98007 – dotace na pomocný analytický přehled (PAP)   
 
Dotace ze strukturálních fondů EU 25 

95113  Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko  
95390 Společný regionální operační program (SROP)  
95393 Interreg IIIA ČR – Slovensko 
95394 Interreg IIIA ČR – Polsko  
95396 Interreg IIIA ČR – Bavorsko  
95401 Interreg IIIA ČR – Rakousko  
 
Dotace z regionu soudržnosti Střední Morava 25 

87001  ROP RS Střední Morava – SR (vazba na ÚZ 17395)   
87005  ROP RS Střední Morava – EU (vazba na ÚZ 17124)   
 
Použití peněžních fondů (účtováno u účtu 648 03XX-05XX – čerpání fondů) 
00411  fond odměn  
00412  FKSP  
00413  rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření  
00414  rezervní fond z ostatních titulů  
00416  fond investic (na financování oprav a údržby majetku) 
 
Ostatní 
00020      příspěvek a dotace z odboru Kancelář hejtmana KÚ 
00140  účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic – pouze PO ŠKO 
00200   účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů – pouze PO ŠKO 



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 
 

 59 

00403    zúčtování čas.rozlišení transferu na pořízení DM v souv. s odpisováním (u účtu 672 075X) 
00153    partnerství COMENIUS REGIO 
00990  účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů – program IKAP 
  

-  pouze PO ŠKO 
00995      příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 
00999  příspěvek na provoz od zřizovatele 
00330  příjmy zdravotních pojišťoven 
00661      tržby za služby – stravné (pouze výnosy) 
00662      tržby za služby – poplatky za ubytování (pouze výnosy) 
00663      příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (pouze výnosy) 
00666  vlastní příjmy, dotace od obcí (mimo dotace od statutárního města Zlín pro PO SOC), 
 dotace ze zahraničí 
00667  dotace od statutárního města Zlín – pouze PO SOC  
00777  dotace od obcí (pouze PO ŠKO) 
00090  účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru kultury – mimo PO ŠKO 
00091  regionální funkce knihoven 
00092  účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů – mimo PO ŠKO 
00093  účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic – mimo PO ŠKO 
00095 účelový provozní příspěvek zřizovatele PO SOC – krytí provozních nákladů nevyužitých objektů 

sociálních služeb 
00097  účelový provozní příspěvek zřizovatele PO SOC – program Podpora a rozvoj vybraných druhů 
 soc. služeb ve ZK 
00098  účelový provozní příspěvek zřizovatele PO SOC – program Transformace ZK pro rok RRRR 
00099  účelový provozní příspěvek zřizovatele PO SOC – program Priority ZK pro rok RRRR 
06661 účelové prostředky z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 
09910  projekty – norské fondy 
09921  projekty – účelový podíl ze zahraničí – na účet PO (např. Interreg V A) 
09922  projekty – Visegrad Fund  
13305 příspěvek z programu „Zajištění dostupnosti soc.služeb na území ZK“ 
99754      Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty       
99940      dotace z Fondu ZK – sekce kultura 
99950      dotace z Fondu ZK – sekce mládež a sport  
 
B) Náklady 
 

Náklady hrazené z dotace ze státního rozpočtu (5-ti místný UZ) 
- MPSV  13010 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče  
  13013 - operační program „Zaměstnanost“ 
  13233 - operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
  13234 - aktivní politika zaměstnanosti  

(operační program lidské zdroje a zaměstnanost) 
13307 - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 
  13404 - operační program lidských zdrojů 
- ministerstvo kultury 34054 - program regenerace měst.památk. zón 
                                          34053 - veřejné informační služby knihoven 
                                          34070 - kult. aktivity - prezentace tradic lid. kult.  
 34002 - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozš.působ. 
- MŠMT                             33001 – Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty 
                                          33005 – zvýšení platů pedagogických pracovníků  
                                          33006 – GG – vzdělávání pro konkurenceschopnost 
                                          33008 – pilot G/GP 
                                          33009 – Podpora čtenářství na základních školách 
                                          33012 – GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice 
                                          33015 – hustota a specifika 
                                          33016 – odměňování nepedagogických pracovníků  
                                          33017 – školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ 
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                                          33019 – Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 
                                          33020 – Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 
                                          33025 – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 
                                          33026 – Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 
                                          33027 – Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským 
  vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 
                                          33030 – Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice – EU 
                                          33031 – OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám  
                                          33032 – částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní 
   zkoušky  
                                          33034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 
  zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 
                                          33036 – Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 
                                          33038 – Excelence středních škol 
                                          33040 – Podpora zavádění diagnostických nástrojů  
                                          33042 – Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí  
  reálné praxe 
                                          33044 – Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním 
  vzdělávání  
                                          33047 – Další cizí jazyk 
                                          33049 – Podpora odborného vzdělávání 
                                          33050 – Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních 
  pedagogů a metodiků - specialistů 
                                          33051 – Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 
                                          33052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 
                                          33056 – Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online 
                                          33058 – OPVK – šablony – ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 
                                          33062 – OP VVV PO2 neinvestice 
                                          33063 – OP VVV PO3 neinvestice 
                                          33065 – Excelence základních škol 
                                          33069 – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 
                                          33070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 
                                          33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 
                                          33122 – program prevence kriminality  
                                          33123 – OP VK – oblast 1.4. EU peníze školám – EU  
                                          33160 – projekty romské komunity 
                                          33163 – program protidrogové politiky  
                                          33166 – soutěže a přehlídky 
                                          33244 – Podpora odborného vzdělávání 
                                          33339 – Program podpory vzdělávání národnostních menšin 
                                          33346 – dotace na nákup učebních pomůcek                                           
                                          33353 – přímé náklady na vzdělávání 
                                          33354 – sportovní gymnázia 
                                          33421 – tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G) 
                                          33429 – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
                                          33439 – Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ 

                                          33457 – asistenti pedagogů 
                                          33487 – náhradní stravování 
- MMR  17007 – přeshraniční spolupráce (cíl 3 - program č. 117410) 
  17015 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV 
  17016 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV 
  17051 – Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR 
  17124 – ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – EU 
  17395 – ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – SR 
  17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV 
  17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV 
 
- ministerstvo ŽP 15011 – OPŽP  2014-2020 - program č. 115310 prostředky EU – neinvestice  
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  15370 – podpora udržitelného využívání zdroje energie 
 
- ministerstvo zeměd. 29331 – Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 

 
- Státní fond ŽP 90001 – operační program životní prostředí (2007-2013)  
 
- Všeob.poklad.správa 98007 – dotace na pomocný analytický přehled (PAP)   
 
 
Náklady hrazené z dotace ze strukturálních fondů EU 

95113  Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko  
95390 Společný regionální operační program (SROP)  
95393 Interreg IIIA ČR – Slovensko 
95394 Interreg IIIA ČR – Polsko  
95396 Interreg IIIA ČR – Bavorsko  
95401 Interreg IIIA ČR – Rakousko  
 
Náklady hrazené z dotace z regionu soudržnosti Střední Morava 

87001  ROP RS Střední Morava – SR (vazba na ÚZ 17395)   
87005  ROP RS Střední Morava – EU (vazba na ÚZ 17124)   
 
Náklady kryté z prostředků peněžních fondů 
00411  fond odměn (odměny, překročení limitu mezd)  
00412  FKSP (např. nákup zař. na zlepšení prac. prostředí nad rámec)  
00413  rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření  
00414  rezervní fond z ostatních titulů  
00416  fond investic (opravy a údržba majetku)  
 
Ostatní 
00020      náklady hrazené z příspěvku a dotace z odboru Kancelář hejtmana KÚ 
00140  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru investic – pouze PO ŠKO 
00200  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů 
 – pouze PO ŠKO 
00403    zúčtování čas.rozlišení transferu na pořízení DM v souv. s odpisováním (u účtu 551) 
00153    partnerství COMENIUS REGIO 
00990  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů 
 program IKAP – pouze PO ŠKO 
00995      náklady hrazené z příspěvku na podporu řemesel  
00999  náklady hrazené z příspěvku na provoz od zřizovatele  
00330  náklady hrazené z příjmů zdravotních pojišťoven 
00333      náklady na přímé výdaje na školství (pouze náklady) 
00666  náklady hrazené z vlastních příjmů, z dotací od obcí (mimo dotace od statutárního města Zlín 
 pro PO SOC), z dotací ze zahraničí 
00667  náklady hrazené z dotací od statutárního města Zlín – pouze PO SOC  
00777  náklady hrazené z dotace od obcí (pouze PO ŠKO) 
00090  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru kultury – mimo PO ŠKO 
00091  regionální funkce knihoven 
00092  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru řízení dotačních programů 
  – mimo PO ŠKO 
00093  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru investic – mimo PO ŠKO 
00095 náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz zřizovatele PO SOC – krytí provozních nákladů 

nevyužitých objektů sociálních služeb 
00097  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz zřizovatele PO SOC – program Podpora a 
 rozvoj vybraných druhů soc. služeb ve ZK 
00098  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz zřizovatele PO SOC – program Transformace 
 ZK pro rok RRRR 
00099  náklady hrazené z účelového příspěvku na provoz zřizovatele PO SOC – program Priority ZK pro 
 rok RRRR 
06661 náklady hrazené z účelových prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 
09910  projekty – norské fondy 
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09921  projekty – účelový podíl ze zahraničí – na účet PO (např. Interreg V A) 
09922  projekty – Visegrad Fund  
13305 příspěvek z programu „Zajištění dostupnosti soc.služeb na území ZK“ 
99754      Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty       
99940      dotace z Fondu ZK – sekce kultura 
99950      dotace z Fondu ZK – sekce mládež a sport  
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IV. Přílohy 

 
Příloha č. 1  Závazné analytické účty a položky pro účtování o druhu a pohybu majetku v PO ZK 

 
 Závazné analytické účty – 021 00XX a 031 00XX 
 
Z důvodu zpracování části G. a H. přílohy k účetní závěrce (tj. doplňující informace k položce rozvahy „A.II.1. 
Pozemky"a „A.II.3. Stavby") platné od 1.1.2010 a z důvodu podrobnějšího sledování druhu majetku ve 
správě jednotlivých příspěvkových organizací ZK byly stanoveny závazné analytické účty u vybraných 
majetkových účtů používaných příspěvkovými organizacemi. 
 
Hlavním cílem tohoto členění je zajištění jednotného způsobu účtování o druhu vybraných položek majetku 
(stavby a pozemky) všech PO ZK s využitím analytických účtů pro identifikaci jednotlivých druhů majetku, a 
to dle aktuální platné metodiky pro evidenci majetku ZK. 
 
PO ZK mají v této souvislosti povinnost zajistit úpravu svých účetních osnov tak, aby od 1. 1. 2010 mohly 
provádět zaúčtování jednotlivých druhů majetku na majetkových účtech, a to dle závazných analytických 
účtů 021 00XX a 031 00XX (viz str. 4 a 5 - Účtové třídy 02X a 03X): 
 
021 Stavby  
 
00XX až 01XX  Bytové domy a bytové jednotky (Příloha, G.1.)    
02XX   Budovy pro služby obyvatelstvu (Příloha, G.2.)    
03XX   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky (Příloha, G.3.)  
04XX   Komunikace a veřejné osvětlení (Příloha, G.4.)    
05XX   Jiné inženýrské sítě (Příloha, G.5.)     
06XX až 09XX Ostatní stavby (Příloha, G.6.)      
 
031 Pozemky  
 
00XX až 01XX  Stavební pozemky (Příloha 5, H.1.)    
02XX   Lesní pozemky (Příloha 5, H.2.)     
03XX   Zahrady, pastviny, louky, rybníky (Příloha 5, H.3.)   
04XX   Zastavěná plocha (Příloha 5, H.4.)     
05XX až 09XX  Ostatní pozemky (Příloha 5, H.5.)     
z toho 
0XX9   Pozemky (v užívání PO) – zatíženo věcným břemenem    
 
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pro SÚ 022 nejsou stanoveny závazné AÚ. Druhové členění jednotlivých majetkových položek účtovaných 
na tomto SÚ je specifikováno v rámci čerpání fondu investic na nákup dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku - AU 416 040X (viz str. 18-19). 
 
 Závazné položkové členění pro odlišení účetních pohybů dlouhodobého majetku – účtové 

skupiny 01X, 02X a 03X 
 
Z důvodu podrobnějšího sledování pohybu na jednotlivých majetkových účtech PO ZK byl stanoven a 
zpracován soubor závazného položkového členění majetkových účtů používaných PO ZK. 
 
Hlavním cílem tohoto členění je zajištění jednotného způsobu účtování o pohybu majetku všech PO ZK 
s využitím položek pro identifikaci jednotlivých druhů pohybu majetku (nabytí majetku, převody, vyřazení, 
prodej), a to dle aktuální platné metodiky Gordic pro zpracování účetnictví PO. 
 
PO ZK mají v této souvislosti povinnost zajistit úpravu svých účetních osnov tak, aby od 1. 1. 2010 mohly 
provádět zaúčtování jednotlivých pohybů na majetkových účtech. 
 
Pro odlišení účetních pohybů dlouhodobého majetku se do slova „POL (položka)“ v účetní větě (tj. 
terminologie dle metodiky Gordic) u účtových skupin 01X, 02X a 03X zařazuje „majetková položka“ (číslo 
majetkového pohybu) podle níže uvedeného číselníku. Číselník zahrnuje přehled závazných položek pro 
pohyby (přírůstky/úbytky) majetku svěřeného do správy PO. 
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a. Počáteční stav majetkového účtu - položka 0111 
b. Pohyby majetku dle metodiky Gordic (změny proti roku 2017 jsou zvýrazněny modře) 

Položka 
PŘÍRŮSTKY svěřeného majetku 

(popis dle metodiky Gordic) 
Podrobný popis položky Položka 

ÚBYTKY svěřeného majetku 
(popis dle metodiky Gordic) 

Podrobný popis položky 

0121 
Nově pořízený majetek – 
dodavatelským způsobem  
(investiční výstavba) 

Nově pořízený nemovitý majetek – 
získaný investiční výstavbou 

0311 
Vyřazení z důvodu opotřebení 
(likvidace) 

 

0122 
Nově pořízený majetek – 
dodavatelským způsobem 
(samostatné předměty a nemovitosti) 

Nově pořízený matek – nákupy SW, 
aut, strojů, přístrojů, zařízení (v 
případě pořízení samostatných 
předmětů), pozemků, budov, staveb 

0321 Úbytky prodejem  

0123 
Nově pořízený majetek 
– ve vlastní režii PO 

Majetek pořízený činností 
zaměstnanců PO 

0324 Majetek odevzdaný na základě směny 
Úbytek majetku výměnou za nový 
majetek získaný na základě smlouvy 

0124 Majetek získaný na základě směny 
Získání majetku výměnou za jiný 
vlastní majetek na základě smlouvy 

0340 Bezúplatné převedení do oblasti PO 
Převody majetku mezi PO dle 
protokolu, se souhlasem zřizovatele 
(dle bodů zřizovací listiny) 

0131 Technické zhodnocení  0341 Bezúplatné převedení do oblasti RO  Vrácení majetku zpět zřizovateli 

0140 Bezúplatné převzetí z oblasti PO 
Převody majetku mezi PO dle 
protokolu, se souhlasem zřizovatele 
(dle bodů zřizovací listiny) 

0342 
Bezúplatné převedení cizím 
subjektům 

Majetek předaný na základě 
rozhodnutí soudu, arbitrážního orgánu 
nebo notářského rozhodnutí apod. 

0141 Bezúplatné převzetí z oblasti RO Majetek nově svěřený zřizovatelem 0343 
Bezúplatné předání na základě 
právního předpisu 

Majetek předaný na základě přímé 
působnosti zákona 

0142 Bezúplatné převody od cizích subjektů 

Majetek získaný na základě 
rozhodnutí soudu, arbitrážního orgánu 
nebo notářského rozhodnutí, 
dědictvím apod. 

0344 
Bezúplatné převedení jinému útvaru 
(odboru) ÚSC 

PO nepoužívá 

0143 
Bezúplatné nabytí na základě 
právního předpisu 

Majetek získaný na základě přímé 
působnosti zákona 

0351 Dary poskytnuté  

0144 
Bezúplatné převzetí od jiného útvaru 
(odboru) ÚSC 

PO nepoužívá 0361 
Změny v ocenění (-) na základě 
právního předpisu 

 

0151 Dary přijaté 
Na základě darovací smlouvy (dle 
zřizovací listiny) – věcné dary 

0371 Účetní opravy (-)  

0161 
Změny v ocenění (+) na základě 
právního předpisu 

 0372 Vyřazení z důvodu manka nebo škody  

0171 Účetní opravy (+)  0381 
Vklad DNM a DHM do obchodních 
společností apod. 

PO nepoužívá 

0172 Přebytky zjištěné při inventarizaci  0391 Ostatní úbytky 
Používáno i při převodu majetku mezi 
jed. zařízeními ORJ v PO  

0181 
Vyjmutí vkladu ze zákl.jmění obchodní 
společnosti a jeho vrácení vkladateli 

PO nepoužívá    

0191 Ostatní přírůstky 
Používáno i při převodu majetku mezi 
jednotlivými zařízeními ORJ v PO 
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Příloha č. 2A  Závazné analytické účty pro PO v oblasti DOP, KUL, SOC, ZDR – účtování o 

přepočteném počtu zaměstnanců a platech dle jednotlivých kategorií (888 0010-0098) 

 
Údaj o přepočteném počtu pracovníků = všichni pracovníci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu 
v organizaci (bez ohledu na vykázaný fond pracovní doby). 
 
 

Oblast PO Kategorie zaměstnanců 
Analytický účet 

888 00XX * 

Doprava THP 0010 

Kultura 

THP 0010 

Odborní pracovníci 0020 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Sociální 
služby 

THP 49 0010 

Dělníci a provozní pracovníci 50 0030 

Zdravot. pracovníci hrazeni ze zdravotních pojišťoven 0050 

Zdravot. pracovníci nehrazeni ze zdravotních pojišťoven 0051 

Sociální pracovníci ** 0053 

Pracovníci v sociálních službách (vč. nepedagogických 
pracovníků) ** 

0054 

Pedagogičtí pracovníci (vychovatelé) ** 0056 

Manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci **   0058 

Zdravotnictví 

THP 0010 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Lékaři 0070 

Všeobecné sestry 0072 

Ost.zdrav.prac.nelékaři s odb.způsobilostí 0073 

Zdrav prac. nelékaři s odb.a spec.způsobilostí 0074 

Zdrav.prac.nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením  0075 

% nemocnosti (vykázané v aktuálním měsíci) 0080 

Vyrovnávací zápis - celkově vyplacené prostředky na platy (MD), 
celkový přepočtený počet zaměstnanců vč. nemocnosti (Dal) 

0098 

 
* Přepočtený stav zaměstnanců a platy dle kategorií (účet 888) – účetní postup: 
na straně MD účtů 888 0010-0080 se účtují (v rámci účetnictví i rozpočtu) přepočtené počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií a 
vykázané % nemocnosti souvztažně s účtováním vyplacených prostředků na platy dle jednotlivých kategorií na straně Dal. V rámci 
vyrovnávacího zápisu na účtu 888 0098 se na straně MD účtují celkové vyplacené prostředky na platy za všechny kategorie souvztažně 
s účtováním celkového přepočteného počtu zaměstnanců vč. vykázaného % nemocnosti na straně Dal. 
 
** PO SOC - kategorie zaměstnanců ve vazbě na vymezení v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zařazení dle katalogu 
prací 

 
 
Upřesnění k účtování – pouze PO SOC: 
V rámci účetního a rozpočtového zápisu na účtu 888 (mimo vyrovnávací účet 888 0098) bude zároveň vyplněno další pole „ORJ“ s 
uvedením označení střediska (dle vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), v rámci kterého jsou 
stavy zaměstnanců a prostředky na platy vykázány. 

                                                 
49 PO SOC – AÚ 888 0010 (THP) - tzv. duševně pracující, např. ředitel, ekonom, účetní, personalista, mzdová účetní, pokladní, investiční technik, 

kontrolor, auditor, IT, vedoucí zařízení, manažer kvality 
50 PO SOC – AÚ 888 0030 (Dělníci a prov.pracovníci) - tzv. manuálně pracující, např. pracovníci údržby, úklidu, kuchyně, prádelny, skladu, vrátní, 

krejčí, domovník, provozář, zásobovač 
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Příloha č. 2B  Závazné analytické účty pro PO v oblasti DOP, KUL, SOC, ZDR – účtování o 

přepočteném počtu zaměstnanců a platech dle jednotlivých kategorií (889 0010-0098) 

 
Údaj o přepočteném počtu pracovníků = všichni pracovníci, kterým byl v návaznosti na vykázaný 

fond odpracované pracovní doby vyplacen plat. 

 
 

Oblast PO Kategorie zaměstnanců 
Analytický účet 

889 00XX * 

Doprava THP 0010 

Kultura 

THP 0010 

Odborní pracovníci 0020 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Sociální 
služby 

THP 0010 

Dělníci a provozní pracovníci 0030 

Zdravot. pracovníci hrazeni ze zdravotních pojišťoven 0050 

Zdravot. pracovníci nehrazeni ze zdravotních pojišťoven 0051 

Sociální pracovníci ** 0053 

Pracovníci v sociálních službách (vč. nepedagogických 
pracovníků) ** 

0054 

Pedagogičtí pracovníci (vychovatelé) ** 0056 

Manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci **   0058 

Zdravotnictví 

THP 0010 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Lékaři 0070 

Všeobecné sestry 0072 

Ost.zdrav.prac.nelékaři s odb.způsobilostí 0073 

Zdrav prac. nelékaři s odb.a spec.způsobilostí 0074 

Zdrav.prac.nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením  0075 

Vyrovnávací zápis - celkově vyplacené prostředky na platy (MD), 
celkový přepočtený počet zaměstnanců (Dal) 

0098 

 
* Přepočtený stav zaměstnanců a platy dle kategorií (účet 889) – účetní postup: 
na straně MD účtů 889 0010-0077 se účtují (pouze v rámci účetnictví bez rozpočtu) přepočtené počty zaměstnanců (kterým byl 
vyplacen plat v návaznosti na vykázaný fond pracovní doby) dle jednotlivých kategorií souvztažně s účtováním vyplacených prostředků 
na platy dle jednotlivých kategorií na straně Dal. V rámci vyrovnávacího zápisu na účtu 889 0098 se na straně MD účtují celkové 
vyplacené prostředky na platy za všechny kategorie souvztažně s účtováním celkového přepočteného počtu zaměstnanců na straně 
Dal. 
 

** PO SOC - kategorie zaměstnanců ve vazbě na vymezení v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zařazení dle katalogu 
prací 

 
 
Upřesnění k účtování – pouze PO SOC: 
V rámci účetního zápisu na účtu 889 (mimo vyrovnávací účet 889 0098) bude zároveň vyplněno další pole „ORJ“ s uvedením označení 
střediska (dle vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), v rámci kterého jsou stavy zaměstnanců 
a prostředky na platy vykázány. 
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Příloha č. 2C  Závazné analytické účty pro PO v oblasti DOP, KUL, SOC, ZDR – účtování o 

přepočteném počtu zaměstnanců a platech z ÚŘADU PRÁCE dle jednotlivých kategorií a zdrojů (890 
0010-0098) 
 
Údaj o přepočteném počtu pracovníků = všichni pracovníci, kteří v organizaci pracují na základě 

dohody s úřadem práce a kterým byl v návaznosti na vykázaný fond odpracované pracovní doby 

vyplacen plat. 
 

Oblast PO Kategorie zaměstnanců 
Analytický účet 

890 00XX * 

Doprava THP 0010 

Kultura 

THP 0010 

Odborní pracovníci 0020 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Zdravotnictví 

THP 0010 

Dělníci a provozní pracovníci  0030 

Lékaři 0070 

Všeobecné sestry 0072 

Ost.zdrav.prac.nelékaři s odb.způsobilostí 0073 

Zdrav prac. nelékaři s odb.a spec.způsobilostí 0074 

Zdrav.prac.nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením  0075 

Vyrovnávací zápis - celkově vyplacené prostředky na platy (MD), 
celkový přepočtený počet zaměstnanců vč. nemocnosti (Dal) 

0098 

 
* Přepočtený stav zaměstnanců a platy dle kategorií (účet 890 – prostředky z úřadů práce) – účetní postup: 
na straně MD účtů 890 0010-0075 se účtují (pouze v rámci účetnictví bez rozpočtu) přepočtené počty zaměstnanců, kteří pracují na 
základě uzavřených dohod s úřadem práce, dle jednotlivých kategorií souvztažně s účtováním vyplacených prostředků na platy dle 
jednotlivých zdrojů financování (tj. účelové znaky) a dle jednotlivých kategorií na straně Dal; v rámci vyrovnávacího zápisu na účtu 
890 0098 se na straně MD účtují celkové vyplacené prostředky na platy za všechny kategorie a zdroje financování (UZ) souvztažně 
s účtováním celkového přepočteného počtu zaměstnanců na straně Dal (viz níže uvedený příklad k příloze č. 2D). 
 

 
Upřesnění k účtování: 
 
- V rámci účetního zápisu na straně Dal účtu 890 (mimo vyrovnávací účet 890 0098) bude zároveň vyplněno další pole „UZ – 

účelový znak“ s uvedením jednotlivých zdrojů financování prostředků na platy (viz bod III. tohoto dokumentu – přehled UZ). 

- Požadované informace jsou uvedeny s vazbou k danému zaměstnanci, tj. k celému přep.počtu pracovníka dle zdrojů. Organizace 
tak na straně MD účtu 890 0010-0075 uvede celý přep.počet pracovníka a na straně Dal stejného účtu uvede celkově vyplacené 
prostředky na platy v daném měsíci dle jednotlivých zdrojů financování (viz níže uvedený příklad k příloze č. 2D). 

 
 
Příloha č. 2C – příklad pro účtování účtu 890 00XX: 
 

popis SU AU UZ MD Dal poznámka

890 0010 2,00

890 0098 2,00

890 0010 13xxx xxxx z úřadu práce

890 0010 00666 xxxx z vlastních zdrojů organizace

890 0098 xxxx

přep.počet pracovníků dle 

fondu odpracované doby, 

jejichž platy jsou z části nebo 

zcela hrazeny z ÚP

uvádět celkový přep.stav pracovníků

(ne pouze část týkající se účelových zdrojů)

vyplacené prostředky k 

danému přep.počtu 

pracovníků dle jednotlivých 

zdrojů f inancování
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Příloha č. 3A  Závazné analytické účty pro PO v oblasti SOC – sledování výkonů (AÚ 877 0030-0138) 

 

Pozn. upraveno dle požadavku a metodiky odboru SOC KÚ 
 
 

1) Pobytové služby a ZDVOP51 
 

Typ služby Výkonový ukazatel 

Analytický účet  
877 00XX 

MD D 

ZDVOP * 

Přepočtený počet klientů52 0030  

Celkový počet lůžkodnů53  0030 

Vyrovnávací zápis – celkový počet lůžkodnů (MD), celkový přepočtený 
počet klientů (Dal) 

0038 0038 

Odlehčovací 
služba 

pobytová ** 

Celkový počet intervencí54 0040  

Počet hodin poskytnutých intervencí55  0040 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí (MD), 
celkový počet intervencí (Dal) 

0048 0048 

Celoroční  
pobyt *** 

Počet klientů bez příspěvku na péči 0050  

Počet klientů s přísp.na péči v I. skup. 0051  

Počet klientů s přísp.na péči v II. skup. 0052  

Počet klientů s přísp.na péči v III. skup. 0053  

Počet klientů s přísp.na péči v IV. skup. 0054  

Celkový počet klientů celoročního pobytu (vyrovnávací zápis)  0058 

Týdenní 
Stacionář *** 

Počet klientů bez příspěvku na péči 0060  

Počet klientů s přísp.na péči v I. skup. 0061  

Počet klientů s přísp.na péči v II. skup. 0062  

Počet klientů s přísp.na péči v III. skup. 0063  

Počet klientů s přísp.na péči v IV. skup. 0064  

Celkový počet klientů týdenního pobytu (vyrovnávací zápis)  0068 

 

* ZDVOP – účetní postup: 
na straně MD účtu 877 0030 se účtuje údaj o přepočteném počtu klientů za daný měsíc (viz níže poznámka pod čarou) a na stranu Dal 
se účtuje údaj o celkovém počtu lůžkodnů za daný měsíc; v rámci vyrovnávacího účtu 877 0038 se provede stranově opačný zápis; 
opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným zápisem s uvedením popisu 
v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu nový zápis 
 

** odlehčovací služba (pobytová) – účetní postup: 
na straně MD účtu 877 0040 se účtuje údaj o celkovém počtu intervencí za daný měsíc (viz níže poznámka pod čarou) a na stranu Dal 
se účtuje údaj o celkovém počtu hodin poskytnutých intervencí za daný měsíc; v rámci vyrovnávacího účtu 877 0048 se provede 
stranově opačný zápis; opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným 
zápisem s uvedením popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu 
nový zápis 
 
*** celoroční pobyt, týdenní pobyt – účetní postup: 
na straně MD účtu 877 005X, 006X se účtuje celkový počet klientů za daný měsíc souvztažně s účtováním na straně Dal vyrovnávacího 
účtu 877 00X8; opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným zápisem s 
uvedením popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu nový 
zápis 
 
Upřesnění k účtování: V rámci účetního zápisu na straně MD i Dal účtu 877 (mimo vyrovnávací účty 00X8) bude zároveň vyplněno 
další pole „ORJ“ s uvedením označení střediska (dle vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), 
v rámci kterého jsou stavy klientů a lůžkodnů vykázány. 

                                                 
51 ZDVOP  = zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Zlín, Centrum ÁČKO) 
52 Přepočtený počet klientů – ZDVOP = celkový měsíční počet lůžkodnů dělený počtem kalendářních dnů (tj. průměrný počet lůžkodnů/den) 
53 Lůžkoden = jedno obsazené lůžko za den nebo noc, za které má uživatel povinnost provést úhradu; celkovým počtem lůžkodnů se rozumí součet 

všech dnů nebo nocí za sledované období, po které byla lůžka v zařízení obsazena.  

Podrobnější popis – viz metodiky KISSOS! 
54 Intervence = odborná pomoc pracovníka prováděná přímo s uživatelem nebo zájemcem o službu bez stanovení minimální délky, o které existuje 

písemný záznam; doporučuje se, aby minimální délka intervence byla 30 minut; vykazován je součet evidovaných intervencí za sledované období. 

Podrobnější popis – viz metodiky KISSOS! 
55 Počet hodin poskytnutých intervencí = čas, který věnuje pracovník v přímé práci (dle § 115, odst. 1, písm. a), b), d), e) zákona o sociálních 

službách) face-to-face práci s uživatelem služby, tedy v přímé interakci pracovníka s uživatelem. 
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2) Ambulantní a terénní služby 

 

Typ služby Výkonový ukazatel 

Analytický účet 
877 0XXX * 

MD D 

Denní stacionář 

Celkový počet intervencí 0070  

Počet hodin poskytnutých intervencí56  0070 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0078 0078 

Odborné sociální 
poradenství 

Celkový počet intervencí 0080  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0080 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0088 0088 

Sociální rehabilitace 

Celkový počet intervencí 0090  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0090 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0098 0098 

Odlehčovací služba – 
terénní, ambulantní 

Celkový počet intervencí 0100  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0100 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0108 0108 

Sociálně terapeutická 
dílna 

Celkový počet intervencí 0110  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0110 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0118 0118 

Krizová pomoc 

Celkový počet intervencí 0120  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0120 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0128 0128 

Sociálně aktivizační 
služby 

Celkový počet intervencí 0130  

Počet hodin poskytnutých intervencí  0130 

Vyrovnávací zápis – celkový počet hodin poskytnutých intervencí 
(MD), celkový počet intervencí (Dal) 

0138 0138 

 
* Ambulantní a terénní služby – účetní postup: 
na straně MD účtu 877 0XX0 se účtuje údaj o celkovém počtu intervencí dle typu služby za daný měsíc (viz níže poznámka pod čarou) 
a na stranu Dal se účtuje údaj o celkovém počtu hodin poskytnutých intervencí za daný měsíc; v rámci vyrovnávacího účtu 877 0XX8 se 
provede stranově opačný zápis; opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným dokladem na stejné strany, a to 
záporným/kladným zápisem s uvedením popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak 
pro každou opravu nový zápis 
 
 
 
 
Upřesnění k účtování: 
V rámci účetního zápisu na straně MD účtu 877 (mimo vyrovnávací účty 0XX8) bude zároveň vyplněno další pole „ORJ“ s uvedením 
označení střediska (dle vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), v rámci kterého jsou počty 
intervencí vykázány. 
 

 

                                                 
56 Počet hodin poskytnutých intervencí = čas, který věnuje pracovník v přímé práci (dle § 115, odst. 1, písm. a), b), d), e) zákona o sociálních 

službách) face-to-face práci s uživatelem služby, tedy v přímé interakci pracovníka s uživatelem. 
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Příloha č. 3B  Závazné analytické účty pro PO v oblasti SOC – účtování rozdílu mezi plnou a 

sníženou úhradou (866 0010 a 0018) 
 
Pozn. nastaveno dle požadavku a metodiky odboru SOC KÚ 
 

Snížené úhrady – PO ZK v oblasti sociálních služeb 

Analytický účet 
866 00XX * 

MD D 

Počet klientů, kteří hradí sníženou úhradu v daném měsíci 0010  

Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou od klientů v Kč celkem za daný měsíc  0010 

Vyrovnávací zápis – rozdíl mezi úhradami od klientů (MD), počet klientů se sníženou 
úhradou na straně (Dal) 

0018 0018 

 
* Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou – účetní postup: 
na straně MD účtu 866 0010 se účtuje počet klientů se sníženou úhradou v daném měsíci a na stranu Dal účtu 866 0010 se účtuje 
rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou od klientů v Kč za daný měsíc; v rámci vyrovnávacího účtu 866 0018 se provede stranově opačný 
zápis; opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným zápisem s uvedením 
popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu nový zápis 
 
 
 
Upřesnění k účtování: 
V rámci účetního zápisu na straně MD i Dal účtu 866 0010 bude zároveň vyplněno další pole „ORJ“ s uvedením označení střediska (dle 
vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), v rámci kterého jsou ukazatele vykázány. 
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Příloha č. 3C  Závazné analytické účty pro PO v oblasti SOC – účtování o informaci s vazbou na 

dávky v hmotné nouzi klientů určené na úhradu bydlení (866 0020 - 0038 
 
Pozn. nastaveno dle požadavku a metodiky odboru SOC KÚ 
 

Dávky v hmotné nouzi – PO ZK v oblasti sociálních služeb 

Analytický účet 
866 00XX * 

MD D 

Počet klientů, kterým byla přiznána dávka v hmotné nouzi v daném měsíci 0020  

Výše přiznané dávky v hmotné nouzi klientů určené na úhradu bydlení v daném měsíci  0020 

Vyrovnávací zápis – výše úhrady z dávek v hmotné nouzi (MD), počet klientů, kterým byla 
přiznána dávka v hmotné nouzi (Dal) 

0028 0028 

Počet klientů, u kterých byla podána žádost o dávku v hmotné nouzi 0030  

Počet klientů, u kterých byla podána žádost o dávku v hmotné nouzi (vyrovnávací zápis)  0038 

 
* Dávky v hmotné nouzi – účetní postup: 
- na straně MD účtu 866 0020 se účtuje počet klientů, kterým byla přiznána dávka v hmotné nouzi určená na úhradu bydlení v daném 

měsíci a na stranu Dal stejného účtu 866 0020 se účtuje výše přiznaných dávek v hmotné nouzi klientů na úhradu bydlení v Kč 
v daném měsíci; v rámci vyrovnávacího účtu 866 0028 se provede stranově opačný zápis; opravy chybných zápisů budou účtovány 
samostatným dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným zápisem s uvedením popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava 
týká; pokud se bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu nový zápis 

- na straně MD účtu 866 0030 se účtuje počet klientů, u kterých byla podána žádost o dávku v hmotné nouzi v daném měsíci, 
souvztažně s účtováním na straně Dal vyrovnávacího účtu 877 0038; opravy chybných zápisů budou účtovány samostatným 
dokladem na stejné strany, a to záporným/kladným zápisem s uvedením popisu v dokladu, kterého měsíce se oprava týká; pokud se 
bude oprava týkat více měsíců, tak pro každou opravu nový zápis 

 
Upřesnění k účtování: 
V rámci účetního zápisu na straně MD i Dal účtu 866 0020 a na straně MD účtu 866 0030 bude zároveň vyplněno další pole „ORJ“ s 
uvedením označení střediska (dle vnitřního organizačního členění PO – používáno při účtování nákladů a výnosů), v rámci kterého jsou 
ukazatele vykázány. 

 
 
 
 
 
 

Společné informace k přílohám 3B a 3C: 
 

- Údaje na účtech by měly co nejvíce vázat k danému měsíci, tzn. v daném měsíci nemá klient na úhradu, 
v tom měsíci je i podána žádost o dávku v hmotné nouzi a do data účetní závěrky za daný měsíc je i 
známá informace o přiznání či nepřiznání dávky. Případné proúčtování se provede v následujícím měsíci. 
V rámci daného roku by měly být do data roční účetní závěrky známé informace, které se vážou 
k danému roku. 
 

- Do údaje o počtu klientů se klient zahrnuje jen jednou i v případě, že v rámci daného měsíce je u jednoho 
klienta podáno více žádosti o různé dávky v hmotné nouzi a tyto jsou mu pak následně přiznány nebo 
nepřiznány (např. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). 
 

- Do údaje o výši přiznané dávky v Kč se uvádí součet za všechny přiznané dávky k danému klientovi. 
 

 
 



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 

 

 72 

Příloha č. 4  Závazné analytické účty pro PO v oblasti KUL – návštěvnost (877 0010-0018) 

 
Z důvodu podrobnějšího sledování vývoje a stavu návštěvnosti u jednotlivých příspěvkových organizací 
zřízených ZK v oblasti kultury byly k tomuto účelu stanoveny další specifické závazné analytické účty. 
Rozšíření přehledu závazných analytických účtů má také souvislost s postupným nastavením systému 
kontrolingu a monitoringu příspěvkových organizací ZK. Tento systém byl zpracován útvarem interního 
auditu KÚ ZK a spočívá v nastavení souboru tzv. agregovaných ukazatelů s cílem poskytnutí souhrnných 
informací vrcholovému a střednímu managementu o stavu a vývoji hospodaření PO ZK v časových a 
věcných souvislostech. 
 

Návštěvnost – PO ZK v oblasti kultury 
(kategorie návštěvníků) 

Analytický účet 
877 00XX 

MD D 

Počet platících návštěvníků 0010  

Počet neplatících návštěvníků 0011  

Počet návštěvníků s průkazkou ZTP 0012  

Návštěvnost - počet návštěvníků celkem (vyrovnávací zápis)  0018 

 
Metodika zaúčtování návštěvnosti u PO ZK v oblasti kultury 
 
Účetnictví – skutečný počet návštěvníků v jednotlivých měsících roku (účetního období) 
 
Organizace v rámci měsíčních dat účetnictví předá i údaje o skutečně vykázané návštěvnosti za jednotlivé 
kalendářní měsíce zaúčtováním na závazné analytické účty 877 10-12,18, a to tak, že počty návštěvníků dle 
jednotlivých kategorií (platící, neplatící, ZTP) zaúčtuje na stranu MD jednotlivých závazných analytických 
účtů souvztažně se zaúčtováním celkového počtu návštěvníků za daný kalendářní měsíc na stranu Dal 
závazného analytického účtu 877 18 (viz výše). 
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Příloha č. 5  Závazné analytické účty a POLOŽKY u nákladů a výnosů v PO ZK v oblasti ŠKO 

 
5XX Náklady  
 
Pro celou účtovou třídu je stanovena jednotná struktura AÚ: 
0000 – 0298 hospodářská (doplňková) činnost  
0299  uzavírací analytika pro hospodářskou (doplňkovou) činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
0300 – 0998 hlavní činnost 
0999  uzavírací analytika pro hlavní činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
 

50X Spotřebované nákupy  
 
501 Spotřeba materiálu  
030X,035X-039X spotřeba materiálu (pol. 5139) 

z toho 
0385-0389 spotřeba materiálu – materiál pro výuku (pol. 5139) 

031X       spotřeba materiálu – učebnice (pol. 5135) 
032X       spotřeba materiálu – knihy, učební pomůcky – mimo DDHM (pol. 5136) 
033X       spotřeba materiálu – pořízení PC (učební pomůcky) – mimo DDHM (pol. 5136) 
033X       spotřeba materiálu – pořízení harware a elektroniky (IT) – učební pomůcky  

   – mimo DDHM (pol. 5136) 
z toho 
0330-0334   informační technologie – hardware 

  = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky),  
 tiskárny, skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

0335-0339   informační technologie – elektronika 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika 

034X     spotřeba materiálu – uhlí (pol. 5153,5155,5159) 
040X     spotřeba materiálu – údržba (pol. 5139) 
050X-052X spotřeba materiálu – drobný dlouhodobý hmotný majetek do dolní hranice stanovené 
       vyhláškou57 (evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 902) (pol. 5137) 

z toho 
051X   informační technologie – hardware – mimo učební pomůcky 

    = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky), tiskárny, 
    skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

052X   informační technologie – elektronika – mimo učební pomůcky 
    = mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
    interaktivní tabule, prezentační technika 

060X       spotřeba materiálu – PHM (pol. 5156) 
070X       spotřeba materiálu – potraviny (pol. 5131) 
080X       spotřeba materiálu – léky, zdravotní materiál (pol. 5133) 
0900-0910 spotřeba materiálu – ochranné pomůcky (nad rámec § 24 odst. 2 písm. j) zák. č. 586/1992 Sb.)  

(pol. 5132 zaměstnanci, pol. 5134 žáci) 
0950-0960 spotřeba materiálu – prádlo (pol. 5134) 
0XXX další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 5153,5159) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého 
hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními 
jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ rozvahy a 
náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků. 

 
502 Spotřeba energie  
030X  spotřeba energie – elektrická energie (pol. 5154) 
031X  spotřeba energie – plyn (pol. 5153) 

                                                 
57 V souladu s § 14, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
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0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. Pára, teplo, voda bude od 1.1.2010 nově účtován na AÚ 503 032X,033X  (do 31.12.2009 účtováno na SÚ 502). 

 
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  
032X  spotřeba energie – pára, teplo (pol. 5152) 
033X  spotřeba energie – voda (pol. 5151, 5157) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5139, 5159) 
 
504 Prodané zboží  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5138) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady na prodané zboží vč. nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků. 

 
506 Aktivace dlouhodobého majetku (pol. 9506) 
03XX aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  
04XX aktivace dlouhodobého hmotného majetku  
Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky. 
Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 623 a 624, které se ruší. 

507 Aktivace oběžného majetku 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9507) 
Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky. Na 
tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 621, který se ruší. 

 
508 Změna stavu zásob vlastní výroby (pol. 9508) 
03XX změna stavu nedokončené výroby  
04XX změna stavu polotovarů  
05XX změna stavu výrobků  
06XX změna stavu ostatních zásob  
Pozn. SÚ  obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období. 
Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 611 až 614, které se ruší. 

 

51X Služby  
 
511 Opravy a udržování  
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0080 opravy a údržba majetku nad 500 tis. Kč bez DPH  
0081-0160  běžné opravy a údržba nemovitého majetku 
0161-0240  běžné opravy a údržba movitého majetku 
0241-0298  ostatní  
hlavní činnost 
03XX  opravy a údržba majetku nad 500 tis. Kč bez DPH (pol. 5171)  
04XX  běžné opravy a údržba nemovitého majetku (pol. 5171)  
05XX  běžné opravy a údržba movitého majetku (pol. 5171)  
06XX  ostatní (hlavní činnost) (pol. 5171)  
Pozn. Nové závazné analytické účty od 1.1.2011. 

 
512 Cestovné  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5173) 
 
513 Náklady na reprezentaci  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 5175,5194 věcné dary) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace. 

 
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9516) 
Pozn. SÚ  obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro 
vlastní potřebu účetní jednotky. Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah SÚ 622, který se ruší. 

 
518 Ostatní služby  
031X  ostatní služby – telefony (pol. 5162) 
032X  ostatní služby – internet, poplatky TV, rozhlas (pol. 5162,5169) 
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033X  ostatní služby – poštovné (pol. 5161) 
041X  ostatní služby – poradenské služby (pol. 5166) 
042X  ostatní služby – revize, energetický štítek (PENB) (pol. 5169) 
043X  ostatní služby – školení, vzdělávání – žáci (pol. 5167) 
044X  ostatní služby – zpracování ekonomických agend (pol. 5168) 
050X    ostatní služby – příspěvek na stravování žáků (pol. 5169) 
051X    ostatní služby – bankovní poplatky (pol. 5163)  
0600-0604 ostatní služby – drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice stanovené vyhláškou58  

(evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 901) – mimo software a licence 
(pol. 5172)  

0605-0609 ostatní služby – technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč  
      (pol. 5172)  

                                            (není-li účtováno na jiný příslušný účet nákladů – viz ČÚS 710, bod 5.2.4.)  
061X ostatní služby – drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice stanovené vyhláškou59  
                                   (evidováno v podrozvahové evidenci na účtu 901) (pol. 5172) 

          – software vč. licencí 
          = operační systém, kancelářský a grafický software 

070X ostatní služby – nájemné (pol. 5164,5165) 
080X ostatní služby – likvidace odpadů (pol. 5169) 
082X    ostatní služby – úklid a údržba (pol. 5169) 
083X ostatní služby – podpora IT: (pol. 5169) 
 z toho 
 0830-0834 běžná smluvní údržba a podpora (licence EES) 

= aktualizace sotware (např. roční), helpdesk, technická podpora, servis hardware a software 
 0835-0839 služby dle individuální potřeby PO (nad rámec běžné smluvní údržby a podpory) 
084X    ostatní služby – účastnické poplatky za konference (pol. 5176) 
085X    ostatní služby – finanční a operativní leasing (pol. 5178) 
087X ostatní služby – operativní leasing, nájem IT (pol. 5178) 

= operativní leasing hardware, elektroniky, pronájem tiskáren, kopírek apod.,  
cloud (pronájem software, prostředků) 

0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 5169, 5179) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem (do 31.12.2011 AÚ 569 
03XX) a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v  položkách „Opravy a udržování“ až „Aktivace 
vnitroorganizačních služeb“ včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, 
vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze 
podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ rozvahy. 
Příspěvek na stravování zaměstnanců je u PO DOP, KUL, ZDR, SOC od 1.1.2010 nově účtován na AÚ 527 040X (do 31.12.2009 
účtováno na 518 5x). 

 

52X Osobní náklady  
 
521 Mzdové náklady – PO v oblasti ŠKOLSTVÍ 60 
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0109  ostatní osobní náklady  
0110-0269  prostředky na platy  
0270-0289  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
hlavní činnost 
0400-0499  ostatní osobní náklady (pol. 5021,5024,5029) 

z toho 
0400-0429  pedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0430-0459  nepedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 

                                                 
58 V souladu s § 11, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
59 V souladu s § 11, odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bodem 3.7. ČÚS č. 710 („o majetku uvedeném v § 49 písm. a) 

a b) vyhlášky, tj. jiný drobný DM uváděný v podrozhavové evidenci, neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 – Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 518 – Ostatní služby“). 
60 SÚ 521 Mzdové náklady – PO ŠKO – u OON a platů nejsou stanoveny další závazné AÚ – jednotlivé složky mzdových nákladů jsou 

sledovány v rámci samostatného výkazu P1-04. 
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0460-0499  ostatní (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0500-0989  prostředky na platy (pol. 5011,5019) 

z toho 
0500-0599  pedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0600-0699  nepedagogičtí pracovníci (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 
0800-0989  ostatní (od 1.1.2013 není závazné, pouze dobrovolné) 

0700-0799  náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (pol. 5424)  
Pozn. SÚ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 
(dříve AÚ 528 0300). 

 
524 Zákonné sociální pojištění  
03XX sociální pojištění za organizaci (pol. 5031) 
04XX zdravotní pojištění za organizaci (pol. 5032) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního 
pojištění. 

 
525 Jiné sociální pojištění   
030X povinné úrazové pojištění zaměstnanců dle zákona č. 266/2006 Sb. (pol. 5038) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5039) 
 
527 Zákonné sociální náklady  
hospodářská (doplňková) činnost 
0000-0109  základní příděl FKSP (nové členění) 
0110-0289  ostatní (nové členění) 
hlavní činnost 
0300 základní příděl FKSP 2% 61 (pol. 5342) 
040X příspěvek na stravování zaměstnanců (pol. 5169) 
041X ochranné pomůcky (pol. 5132 zaměstnanci, pol. 5134 žáci) 
042X preventivní prohlídky (pol. 5169) 

z toho 
0429     preventivní prohlídky žáků 62  

043X  ostatní služby – školení, vzdělávání (pol. 5167) 
0440-0998  ostatní 
Pozn. SÚ obsahuje náklady do limitu dle § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb. upravujícího daně z příjmů, pokud se na 
příslušnou účetní jednotku vztahují podle jiného právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 
528 Jiné sociální náklady  
050X příspěvek na stravování zaměstnanců (NAD LIMIT § 24 odst. 2 písm. j) zák. č. 586/1992 Sb. ) (pol. 5169) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje ostatní sociální náklady. 

 
53X Daně a poplatky  
 
531 Daň silniční   
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5362) 
 
532 Daň z nemovitostí   
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5362) 
 
538 Jiné daně a poplatky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5361, 5362, 5363) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je PO 
poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně DPH za předcházející 
zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní 
spotřebě vybraných výrobků a náklady na soudní poplatky. 

                                                 
61 AÚ 527 0300 – základní příděl FKSP – navýšení na 2 % v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, s účinností od 1.1.2017. 
62 AÚ 527 429 – preventivní prohlídky žáků – v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vč. prováděcí vyhlášky č. 

73/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
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54X Ostatní náklady  
 
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5191) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení 
podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obč. zák., penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů. 

 
542 Jiné pokuty a penále  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5363) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce „Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení". 

 
543 Dary a jiná bezúplatná předání  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5194) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to 
umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární 
pomoci. Dle ustanovení § 37 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není PO oprávněna poskytovat dary jiným 
subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP a s výjimkou 
postupu dle § 27 odst. 6 zákona (řešení nepotřebného majetku – bezúplatný převod zřizovateli). 

 
544 Prodaný materiál   
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9544) 
 
547 Manka a škody   
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9547) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely 
obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o 
nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku 
(viz ČÚS 710, bod 5.4.4. a 6.4.4. – účetní předpis MD 547 / Dal 041,042). 

 
548 Tvorba fondů (pol. 5349) 
089X  zúčtování rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou 

fondu investic 63 (CF, C.I. Peněžní tok vyplývající ze změny vlastního kapitálu,  
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace) 

0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
549 Ostatní náklady z činnosti  
0399        vznik věcného břemene - ocenění do 3 tis. Kč (PO oprávněná z věcného břemene (pol. 5179) 

      (evidováno na AÚ 902 0399)  
0400-0429  pojištění (pol. 5999) 

z toho 
0401     pojištění motorových vozidel (v rámci rámcové smlouvy64)  

051X        technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč (pol. 5137) 
                   (není-li účtováno na jiný příslušný účet nákladů – viz ČÚS 710, bod 6.2.4.)  
060X       ostatní (pol. 5199) 
061X          odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZTP (pol. 5195) 
062X          podpora řemesel v odborném školství (pol. 5491) 
0XXX        další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 5179, 5192, 5421, 5429, 5499) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené na SÚ 501 až 558. 

 
 

                                                 
63 Postup účtování prostřednictvím SÚ 548 je upraven v bodě 7.3, odst. b) ČÚS č. 704: „Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní 

samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic ve výši příjmů z prodeje majetku na stranu DAL účtu 416 - fond investic se souvztažným zápisem 

ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a 
zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů“. (Pozn. nejedná se daňově uznatelný náklad) 
64 Rámcová smlouva  uzavřená mezi Zlínským krajem a Českou pojišťovnou a.s. (viz čl. V. zřizovací listiny PO – organizace „je povinna ve 

spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zajistit řádné a efektivní pojištění svěřeného majetku v souladu s rámcovými smlouvami 
schválenými zřizovatelem, příp. s pokyny zřizovatele“). 
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55X Odpisy, rezervy a opravné položky  
 
551 Odpisy dlouhodobého majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 9551) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s 
jeho užíváním účetní jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky.  

 
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 9552) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje. 

 
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9553) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje. 

 
554 Prodané pozemky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 9554) 
 
555 Tvorba a zúčtování rezerv  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 9555) 
Pozn. Na SÚ nově účtováno od 1.1.2010 také zúčtování rezerv (strana Dal), do 31.12.2009 účtováno přes SÚ 656. 

 
556 Tvorba a zúčtování opravných položek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 9555) 
Pozn. Na SÚ nově účtováno od 1.1.2010 také zúčtování opravných položek (strana Dal), do 31.12.2009 účtováno přes SÚ 659. 

 
557 Náklady z vyřazených pohledávek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9557) 
Pozn. SÚ obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí 
osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek. 

 
558 Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 
03XX náklady z drobného hmotného dlouhodobého majetku (pol. 5137)  
z toho 
030X pořízení DDHM (pol. 5137)  
032X pořízení DDHM – knihy, učební pomůcky (pol. 5137)  
033X    pořízení DDHM – pořízení harware a elektroniky (IT) – učební pomůcky (pol. 5137) 

z toho 
0330-0334   informační technologie – hardware 

  = počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky),  
 tiskárny, skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

0335-0339   informační technologie – elektronika 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika 

034X pořízení DDHM – vybavení učeben, laboratoří kabinetů – mimo hardware a elektronika (pol. 5137)  
0399 pořízení DDHM – vznik věcného břemene - ocenění od 3 do 40 tis. Kč (pol. 5137) 

(PO oprávněná z věcného břemene) (evidováno na AÚ 028 0399)  
051X    pořízení DDHM – informační technologie – hardware – mimo učební pomůcky (pol. 5137)  

= počítače, notebooky, servery, síťové prvky, monitory, úložná zařízení (NAS, ext.disky), tiskárny, 
 skenery, UPS (záložní zdroje), ost.příslušenství 

052X    pořízení DDHM – elektronika – mimo učební pomůcky (pol. 5137) 
= mobilní zařízení, tablety, TV, dataprojektory, fotoaparáty, videokamery, kamerové systémy, 
interaktivní tabule, prezentační technika  

06XX náklady z drobného nehmotného dlouhodobého majetku (pol. 5172)  
z toho 
061X  pořízení DDNM – software vč. licencí (kromě technického zhodnocení DDNM)  

(pol. 5172): 
 = operační systém, kancelářský a grafický software  
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Pozn. SÚ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného 
majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními 
jednotkami. Na tento SÚ je od 1. 1. 2012 převeden obsah AÚ 501 50X (DDHM) a 501 32X,33X,51X,53X (DDHM-ŠKO) a AÚ 518 60X 
(kromě TZ dlouhodobého nehmotného majetku). 
 

56X Finanční náklady  
 
562 Úroky  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 5141, 5143, 5149) 
Pozn. SÚ obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů. 

 
563 Kurzové ztráty  
028X ostatní úpravy o nepeněžní operace – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 5142) 
Pozn. SÚ obsahuje náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění 
účetního případu a k rozvahovému dni. 

 
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (pol. 9564) 
hospodářská (doplňková) činnost 
00XX a 01XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, I.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv) 
02XX  ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, I.2.)  
z toho 
028X  ostatní úpravy a nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, 
  B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
hlavní činnost 
03XX a 06XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 

(Příloha, I.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv)  
07XX až 09XX ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, I.2.)  
z toho 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje 
 na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění 
majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky k okamžiku jeho prodeje. 

 
569 Ostatní finanční náklady (pol. 9569) 
028X prodej krátkodobých cenných papírů – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
098X prodej krátkodobých cenných papírů – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 

operace, B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

57X Náklady na transfery  
! příspěvkové organizace o těchto nákladech neúčtují ! 

 
59X Daň z příjmů  
 
591 Daň z příjmů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9591) 
 
595 Dodatečné odvody daně z příjmů  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 9595) 
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6XX Výnosy  
 
Pro celou účtovou třídu je stanovena jednotná struktura AÚ: 
0000 – 0298 hospodářská (doplňková) činnost  
0299  uzavírací analytika pro hospodářskou (doplňkovou) činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
0300 – 0998 hlavní činnost 
0999  uzavírací analytika pro hlavní činnost - nepoužívat pro běžné účtování! 
 

60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží  
 
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (pol. 2111) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 
602 Výnosy z prodeje služeb 65  
030X  výnosy z prodeje služeb – klienti PO v oblasti sociálních služeb (mimo dětská centra) 
031X výnosy z prodeje služeb – zdravotní pojišťovny (všechny PO) 
032X výnosy z prodeje služeb – ZZS ZK, dětská centra 
033X výnosy z prodeje služeb – ostatní 
040X výnosy za služby spojené s nájemným 
050X výnosy za služby – stravování (FKSP – zaměstnanci) (pol. 2111 UZ 661) 
070X výnosy ze vstupného 
080X    výnosy z prodeje služeb – PO školství (pol. 2111) 
z toho 
0801 výnosy z ošetřovného (dětské domovy) 
0802 výnosy z přídavku na děti (dětské domovy) 
081X    produktivní práce žáků (pol. 2111, 2119) 
082X    výnosy za služby – ubytování (pol. 2111 UZ 662) 
083X    příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (pol. 2111 UZ 663) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2113, 2114) 
 
603 Výnosy z pronájmu  
003X služební byty – doplňková činnost 
030X služební byty – hlavní činnost (pol. 2132) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2131, 2132, 2133, 2139) 
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku účetní jednotky. 

 
604 Výnosy z prodaného zboží  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2112)  
 
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů  
030X     školné  (pol. 2113) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
 

64X Ostatní výnosy  
 
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2111, 2119, 2210, 2211, 2212, 2329) 
Pozn. SÚ obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z 
prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce "Úroky". 

 
642 Jiné pokuty a penále  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2119, 2211, 2329) 
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce "Smluvní pokuty a úroky z prodlení". 

                                                 
65 SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb – rekapitulace základního členění AÚ: 

030X – klienti SOC (mimo dětská centra); 031X – zdravotní pojišťovny; 032X – klienti ZDR (vč. dětských center); 033X – ostatní služby; 040X – 

služby spojené s nájemným;  

050X – stravování; 070X – vstupné; 080X – PO ŠKO; 081X – produktivní práce žáků – ŠKO; 082X – ubytování – ŠKO;  
083X – příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (ŠKO) 



  Ekonomický odbor KÚ ZK – oddělení příspěvkových organizací 

  Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné od 1.1.2019 
 

! verze k 22.2.2019 ! 
 

Zeleně jsou zvýrazněny závazné AÚ a UZ používané pouze u PO v oblasti ŠKOLSTVÍ. 
Změny proti přehledu závazných anal.účtů pro rok 2018 (v návaznosti na legislativní a metodické změny) jsou zvýrazněny MODŘE. 
Žlutě je zvýrazněno číslo, příp. název anal.účtu dle směrné účtové osnovy platné do 31.12.2018 (tj. specifikace změny od 1.1.2019). 

 

 81 

 
643 Výnosy z vyřazených pohledávek  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 2329) 
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek. 

 
644 Výnosy z prodeje materiálu  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky (pol. 2310)  
 
645 Výnosy z prodeje dlouhodob. nehmotného majetku  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 3114) 
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a 
DHM. SÚ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku. 

 
646 Výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku kromě pozemků  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 3112, 3113, 3119) 
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a 
DHM. SÚ obsahuje obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
s výjimkou výnosů z prodeje pozemků. 

 
647 Výnosy z prodeje pozemků  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  (pol. 3111) 
Pozn. Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje pozemků. 

 
648 Čerpání fondů  
030X,031X  čerpání rezervního fondu (pol. 4133) 

z toho 
030X    čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413) 
031X    čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů (SÚ 414) 

z toho 
03X1    čerpání rezervního fondu – úhrada sankcí (porušení rozpočtové kázně) 
03X2    čerpání rezervního fondu – překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
03X3    čerpání rezervního fondu – použití nespotřebov. dotací z rozpočtu EU poskyt. v min.letech 
03X4    čerpání rezervního fondu – použití nespotřebov. dotací z mezin.smluv poskyt. v min.letech 
03X5    čerpání rezervního fondu – použití peněžních darů 
03X6    čerpání rezervního fondu – rozvoj hlavní činnosti 
03X7    čerpání rezervního fondu – ostatní 

033X    čerpání FKSP (zlepš.prac.prostředí) (pol. 4132)  
040X    čerpání fondu investic (pol. 4139) 

z toho 
0400    čerpání fondu investic – údržba a opravy majetku nad 500 tis. Kč bez DPH   
0401    čerpání fondu investic – údržba a opravy majetku do 500 tis. Kč bez DPH   

050X čerpání fondu odměn (pol. 4139) 
z toho 
0501    čerpání fondu odměn – vyplacení odměn v průběhu roku  
0502    čerpání fondu odměn  – překročení schváleného limitu prostředků na platy (na konci roku) 
0503    čerpání fondu odměn  – překročení OON ve vazbě na pracovně-právní vztahy 
0504    čerpání fondu odměn  – použití peněžních darů účelově určených na platy 

Pozn. Změna terminologie a obsahové náplně byla provedena v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. od 1.1.2019. 

 
649 Ostatní výnosy z činnosti  
030X výnosy z pojistných událostí (pol. 2322) 
032X    bezúplatný převod nebo přechod (vč. věcných darů) zásob 66 (pol. 2329) 
033X    bezúplatné nabytí (vč. věcných darů) drobného dlouhodobého majetku (od subjektu, který není 
             vybranou ÚJ)67 (pol. 2329)  
034X    příjem věcných darů ve formě služeb (pol. 2329)  
035X    bezúplatné nabyti (vč. věcných darů) ostatního provozního majetku (mimo zásob a drobného DM 

                                                 
66 ČÚS č. 707, odst. 5.1.2., 5.2.2. 
67 ČÚS č. 710, odst. 5.3.3.(drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 6.3.3.(drobný dlouhodobý hmotný majetek) 
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             účtovaného na účtech 018, 028)  
0500 proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb.68 

– ÚZ 666 (pol. 2329) 
080X  zúčtování inventarizačních rozdílů - přebytek (pol. 2329) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a 
ostatní výnosy neuvedené na SÚ 601 AŽ 648. 

 

66X Finanční výnosy  

 
662 Úroky (pol. 2141) 
028X úroky z dluhových cenných papírů – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
098X úroky z dluhových cenných papírů – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých zápůjček. 

 
663 Kursové zisky (pol. 2143) 
028X ostatní úpravy o nepeněžní operace – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
 operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního 
případu a k rozvahovému dni. 

 
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (pol. 9664) 
hospodářská (doplňková) činnost 
00XX a 01XX výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, J.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM, B.I. Výdaje na pořízení dlouhod.aktiv) 
02XX  ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, J.2.)  
z toho 
028X  ostatní úpravy a nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, 
  B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv) 
hlavní činnost 
03XX a 06XX výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 
  (Příloha, J.1., CF, A.I.4. Zisk/ztráta z prodeje DM)  
07XX až 09XX ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou (Příloha, J.2.)  
z toho 
098X ostatní úpravy o nepeněžní operace (CF, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje 
 na pořízení dlouhodobých aktiv) 
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky  
Pozn. SÚ obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného 
k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky k okamžiku jeho prodeje. 

 
669 Ostatní finanční výnosy (pol. 2149) 
028X přecenění dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu – doplňková činnost (CF, A.I.6. Ostatní  
 úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
098X přecenění dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu – hlavní činnost (CF, A.I.6. Ostatní  
 úpravy o nepeněžní operace, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv)  
0XXX  další analytické členění podle potřeb účetní jednotky   

 
67X Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů ÚSC a státních fondů  

                                                 
68 V souladu s § 66, odst. 8) vyhlášky č. 410/2009 Sb.: „Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní 

účetní závěrky, krytí fondu investic finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl fond investic. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky 
zdůvodní, proč nebylo možno fond investic krýt finančními prostředky.“ 
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671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
! příspěvkové organizace zřizované ÚSC na účet 671 neúčtují ! 
 
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 69  
hospodářská (doplňková) činnost 
003X přijaté transfery z ústředních rozpočtů  

z toho 
0039    přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytov.jiných než zřizov.  

004X přijaté transfery z územních rozpočtů   
005X přijaté transfery ze státních fondů   
007X     zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
008X přijaté transfery ze zahraničí   
hlavní činnost 
03XX až 04XX přijaté transfery ze státního rozpočtu   

(pol. 4116) 
z toho 
030X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV 

z toho 
0300 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (dle zák. č. 108/2006 Sb. - UZ 13305) 
0301 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (úřady práce – UZ 13013, 13234) 
0302-0309 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (ostatní - UZ 13XXX) 
0303  státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – pouze PO SOC 

0310 přijaté transfery na provoz z FM EHP/Norsko  
0311-0319 přijaté transfery na provoz z prostředků EU (SROP, IROP, ESF, Interreg, OPPS atd.) 
032X přijaté transfery na provoz z rozpočtu MK (UZ 34XXX) 
034X přijaté transfery na provoz z rozpočtu ostatních kapitol SR (kromě MPSV, MŠMT, MK) 
039X přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  
0400-0499 přijaté transfery na provoz z rozpočtu MŠMT (UZ 33XXX)  

05XX až 06XX přijaté transfery z územních rozpočtů  
z toho 
0500-0510 přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele (pol. 4122, 4129) 

z toho 
0500-0504 „standardní“ příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 
0505-0507 účelové dotace a příspěvky z rozpočtu zřizovatele (např. z rozpočtu odboru INV, ŘDP 
atd.) 
0508   účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na Podporu řemesel v odborném školství  
0509   příspěvek z programu Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK (ÚZ 13305) 

– pouze PO SOC 
0510   příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) – pouze PO SOC 

060X    přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí (doplněno v průběhu 2017)  

(pol. 4121) 
061X    přijaté transfery na provoz z rozpočtu regionální rady (pol. 4123) 

071X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele 
072X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních účetních jednotek  
              (pol. 4122, 4129) 
073X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od zřizovatele  
              (pol. 4122, 4129) 
074X      přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od ostatních účetních jednotek 
              (pol. 4122, 4129) 
075X      zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
              (UZ 403) (pol. 1672)      

z toho   

                                                 
69 Dle ČÚS č. 703, odst. 3.1., písm. a) se transferem rozumí poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí prostředků veřejnými rozpočty …, 

tedy zejména dotace, granty, příspěvky, … a i peněžité dary. V souladu s ČÚS č. 703, odst. 3.3. („Stanoví-li ČÚS č. 704-fondy odlišný postup 

účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení ČÚS č. 704.“) ale PO budou nadále o peněžních darech, i 
v případě, že jsou poskytnuty od jiného veřejného rozpočtu, účtovat přes rezervní fond! 
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0750-0752 časové rozlišení investičního transferu ze státního rozpočtu, EU (vazba na AÚ 403 05XX) 
0753 časové rozlišení investičního transferu ze zahraničí (vazba na AÚ 403 070X) 
0754 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí  

(doplněno v průběhu 2017)  
(vazba na AÚ 403 071X) 

0755-0756 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu regionální rady (vazba na AÚ 403 072X) 
0757-0758 časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu státních fondů (vazba na AÚ 403 073X) 
0759     časové rozlišení investičního transferu ve formě investičních darů (vazba na AÚ 403 075X) 

0799      zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodob.majetku v souvislosti s odpisováním 
              (UZ 403) – podle bodu 4.2.3 ČÚS 70970 (CF – B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv, 
  A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace) (pol. 1672) 
08XX      přijaté transfery ze zahraničí71 (pol. 4152) 

z toho 
081X    přijaté transfery na provoz z orgánů Evropských společenství  
082X    přijaté transfery na provoz z jiných mezinárodních institucí  
083X    přijaté transfery na provoz z ostatních mezinárodních subjektů  

091X-093X přijaté transfery z rozpočtu státních fondů  
      (pol. 4113) 

094X-097X přijaté transfery od ostatních subjektů - neveřejných (podnikatelské a nevýdělečné subjekty, 
                   fyzické osoby nepodnikající apod. ) (pol. 1672) 
 
Pozn.1  
SÚ 672 obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad 
regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či 
peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek. 
Pozn.2  
Postupy účtování transferů u příjemců upravuje ČÚS č. 703, odst. 5.3. (účtování transferů s povinností vypořádání – postup zvlášť pro 
vypořádání v aktuálním účetním období a pro vypořádání v následujících obdobích), odst. 5.5. (účtování transferů bez povinnosti 
vypořádání). 

                                                 
70 ČÚS č. 709, odst. 4.2.3. (v případě účtování o snížení ocenění DM financovaného zcela nebo částečně z inv.transferu zejména prostřednictvím účtů 

543, 547, 552, 553, 554, 556, 561  účtuje PO zároveň o časovém rozlišení příslušného přijatého investičního transferu MD 403 / Dal 672 0799, a to ve 

výši částky účtované na uvedené nákladové účty násobené transfer.podílem podle ČÚS 709 nebo 708) 
71 Dle ČÚS č. 703, odst. 4.5.  je transferem ze zahraničí chápán pouze takový transfer, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí. 
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Příloha č. 6  Účetní výkaz „ROZVAHA“ 

 
Příloha č. 6 (závazný vzor účetního výkazu „rozvaha“ pro příspěvkové organizace) je součástí samostatného 
dokumentu. 
 
Základní charakteristika účetního výkazu je uvedena v ustanovení § 4 vyhlášky: 
 V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Příloha č. 1 k vyhlášce stanoví 

uspořádání a označování položek rozvahy včetně výpočtů součtových položek a její základní závazný vzor pro 
příspěvkové organizace. 

 V prvním sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného účetního období neupravená o výši oprávek a 
opravných položek („Brutto“). 

 Ve druhém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k 
rozvahovému dni uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Korekce). 

 Ve třetím sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k 
rozvahovému dni uvádí informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se 
vztahují k dané položce (Netto). 

 Ve čtvrtém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni 
bezprostředně předcházejícího účetního období (dále jen "minulé období") upravená o výši oprávek a opravných 
položek, které se vztahují k dané položce (Netto minulé období). 

 V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. 

 Ve druhém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo 
k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují 
k dané položce (dále jen „Korekce“), a to vždy s kladným znaménkem.  

 Ve třetím sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo 
k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a 
opravných položek, které se vztahují k dané položce (dále jen „Netto“).  

 Ve čtvrtém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu ve sloupci Netto 
k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období (dále jen „minulé účetní období“). 

 V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. 

 V druhém sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého 
účetního období. 

 Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle 
zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným 
znaménkem. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků 
zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou 
syntetických účtů 227, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují 
buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo 
k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355 a 363 k porovnávání zůstatků 
stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje: 
o do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI, 
o do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL. 

 Kladný zůstatek syntetického účtu 222 se vykazuje se záporným znaménkem v položce „C.IV.1. Příjmový účet 
organizačních složek státu“.  

 Položky rozvahy “AKTIVA CELKEM“ ve sloupci Netto a “PASIVA CELKEM“ se musí rovnat. 

 
Obsahové vymezení některých položek rozvahy je uvedeno v ustanovení §§ 11-32 vyhlášky 
 
Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2017, upravuje ustanovení §§ 11, 14, 20, 22, 23, 25, 
27, 32 vztahující se k obsahovému vymezení některých položek rozvahy a upravuje přílohu č. 1 vyhlášky 
(změny – viz příloha č. 6 tohoto dokumentu). 
 
Podrobný popis algoritmu tvorby výkazu se nachází přímo v programu Gordic WinUCR – poslední volba 
grafického zobrazení výkazu.  
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Příloha č. 7  Účetní výkaz „VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY“ 

 
Příloha č. 7 (závazný vzor účetního výkazu „výkaz zisku a ztráty“ pro příspěvkové organizace) je součástí 
samostatného dokumentu. 
 
Základní charakteristika účetního výkazu je uvedena v ustanovení § 5 vyhlášky: 
 Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Příloha č. 2 k vyhlášce 

stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty včetně výpočtů součtových a rozdílových položek a 
základní závazný vzor výkazu pro příspěvkové organizace. 

 Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření 
před zdaněním a výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotky k okamžiku sestavení mezitímní 
účetní závěrky nebo k rozvahovému dni, a to ve stavu za: 
o běžné účetní období ve dvou sloupcích: 

 za hlavní činnost účetní jednotky a 
 za hospodářskou činnost účetní jednotky, 

o minulé účetní období ve dvou sloupcích: 
 za hlavní činnost účetní jednotky a 
 za hospodářskou činnost účetní jednotky, 

 Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným 
právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem. 

 Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo 
činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná 
činnost. 

 Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických 
účtech buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. 

 Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota 
položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je vyšší než součet položek „A.I. Náklady z činnosti“, „A.II. Finanční náklady“, „A.III. 
Náklady na transfery“ a „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků“. Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření 
před zdaněním“ se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je nižší než 
součet položek „A.I. Náklady z činnosti“, „A.II. Finanční náklady“, „A.III. Náklady na transfery“ a „A.IV. Náklady ze 
sdílených daní a poplatků“. 

 Hodnota položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se vykazuje s kladným znaménkem, 
jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je vyšší než hodnota položky „A. NÁKLADY CELKEM“. Hodnota 
položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže 
hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM“ je nižší než hodnota  položky „A. NÁKLADY CELKEM“. 

 Položka „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat 
položce „C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze. 

 
Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty je uvedeno v §§ 33-42 vyhlášky. 
 
Příloha č. 2 vyhlášky (závazný vzor účetního výkazu) zůstává nezměněna (viz příloha č. 7 tohoto 
dokumentu). 
 
Podrobný popis algoritmu tvorby výkazu se nachází přímo v programu Gordic WinUCR – poslední volba 
grafického zobrazení výkazu. 
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Příloha č. 8  Účetní výkaz „PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH“ 

 
Příloha č. 8 (závazný vzor účetního výkazu „přehled o peněžních tocích“ pro příspěvkové organizace) je 
součástí samostatného dokumentu. 
 
Základní charakteristika účetního výkazu je uvedena v ustanovení § 6 vyhlášky: 
 Uspořádání a označování položek přehledu o peněžních tocích a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 3 k vyhlášce. 

 Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích 
peněžních prostředků za běžné účetní období. 

 U jednotlivé položky přehledu o peněžních tocích se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni běžného 
účetního období. 

 
Obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích je uvedeno v ustanovení § 43 vyhlášky. 
 
Příloha č. 3 vyhlášky (závazný vzor účetního výkazu) zůstává nezměněna (viz příloha č. 8 tohoto 
dokumentu). 
 
Podrobný popis algoritmu tvorby výkazu se nachází přímo v programu Gordic WinUCR – poslední volba 
grafického zobrazení výkazu. 
 
 

Příloha č. 9  Účetní výkaz „PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU“ 

 
Příloha č. 9 (závazný vzor účetního výkazu „přehled o změnách vlastního kapitálu“ pro příspěvkové 
organizace) je součástí samostatného dokumentu. 
 
Základní charakteristika účetního výkazu je uvedena v ustanovení § 7 vyhlášky: 
 Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "C. Vlastní kapitál" rozvahy a podává informaci o 

uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o 
změnách vlastního kapitálu a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 4 k vyhlášce. 

 
Obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích je uvedeno v ustanovení § 44 vyhlášky. 
 
Příloha č. 4 vyhlášky (závazný vzor účetního výkazu) zůstává nezměněna (viz příloha č. 9 tohoto 
dokumentu). 
 
Podrobný popis algoritmu tvorby výkazu se nachází přímo v programu Gordic WinUCR – poslední volba 
grafického zobrazení výkazu. 
 

 
Příloha č. 10  Účetní výkaz „PŘÍLOHA“ 

 
Příloha č. 10 (závazný vzor účetního výkazu „příloha“ pro příspěvkové organizace) je součástí samostatného 
dokumentu. 
 
Základní charakteristika účetního výkazu je uvedena v ustanovení § 8 vyhlášky: „Příloha vysvětluje a 
doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky.“. 
 
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze stanoví § 45-54 vyhlášky 
a závazný vzor tabulkových částí přílohy stanoví příloha č. 5 k vyhlášce (viz příloha č. 11 tohoto dokumentu).  
 
Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, upravuje ustanovení § 45, 46 vztahující se 
k obsahovému vymezení některých položek výkazu Příloha a upravuje přílohu č. 5 vyhlášky (změny – viz 
příloha č. 10 tohoto dokumentu). Přesunutí povinnosti vykazovat a předávat informace obsažené v 
položkách K., L., a M. přílohy v účetní závěrce do zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí – odstranění položek K., L. a M. ze závazného vzoru přílohy v účetní 
závěrce – vzory ve vyhlášce č. 272/2017 Sb. 
Podrobný popis algoritmu tvorby výkazu se nachází přímo v programu Gordic WinUCR – poslední volba 
grafického zobrazení výkazu. 
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Příloha č. 11  Směrná účtová osnova 

 
Příloha č. 11 (směrná účtová osnova) je součástí samostatného dokumentu. 
 
Základní charakteristika směrné účtové osnovy je uvedena v ustanovení § 76-78 vyhlášky (zůstávají 
nezměny): 

 Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty ve 
struktuře stanovené v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

 Toto členění směrné účtové osnovy je závazné pro všechny účetní jednotky podle § 2 včetně číselného 
označení. 

 Syntetické účty lze pro potřeby účetní jednotky dále členit na analytické účty. 

 V případě, že účetní jednotka je povinna předávat účetní záznamy, včetně účetních zápisů v účetních 
knihách a informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí, v členění stanoveném ve vyhlášce 
č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (technická vyhláška o účetních záznamech), vytváří 
členění syntetických účtů na odpovídající analytické účty, pokud uvedené povinnosti přenosu účetních 
záznamů nezajistí jiným způsobem. 

 Na základě směrné účtové osnovy podle § 76 vyhlášky, uspořádání a označování podrozvahových účtů 
podle § 47 vyhlášky a případného členění na analytické účty podle § 77 vyhlášky účetní jednotka sestaví 
účtový rozvrh, v němž uvede syntetické, analytické a podrozvahové účty potřebné k zaúčtování všech 
účetních případů, k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů podle technické vyhlášky o 
účetních záznamech a podle jiných právních předpisů. 

 
Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2017, upravuje přílohu č. 7 vyhlášky (změny – viz 
příloha č. 11 tohoto dokumentu). 
 
 
 

Příloha č. 12  Metodika účtování a vykazování analytik u účtu 401 

 
Příloha č. 12 je součástí samostatného dokumentu. 
 
Jednotlivé závazné AÚ 401 pro PO ZK byly od roku 2012 stanoveny v návaznosti na metodiku Gordic, a to 
za účelem nastavení algoritmu pro „naplnění“ (nápočty) jednotlivých položek výkazu Přehled o změnách 
vlastního kapitálu. 
 
S ohledem na nejednotnost v používání AÚ 401 z důvodu různé interpretace a vykazování těchto AÚ ze 
strany PO bylo přistoupeno ke stanovení jednotných pravidel pro používání AÚ 401 s účinností od 1.1.2014. 
Součástí této metodiky je také stanovení nových závazných analytických účtů v rámci skupiny 401 06XX a 
08XX za účelem zachycení konkrétních účetních případů, při kterých dochází ke snížení či navýšení účtu 
401 (např. odpisy DM, odvod z fondu investic, investiční transfery, ČRIT). 
Od 1. 1. 2018 dochází k úpravám v metodice z důvodu zohlednění změny v rámci skupin 401 050X 
(upřesnění obsahu) a 401 089X (stanovení nového závazného AÚ 401 0899). 
 
 

 
Příloha č. 13  Metodika účtování o průtokovém transferu u PO 

 
Příloha č. 13 je součástí samostatného dokumentu. 
 
V návaznosti na konsolidaci a křížové kontroly PAP byl od roku 2017 stanoven jednotný metodický postup 
k účtování o vybraných transferech, a to v případech, ve kterých docházelo k největším nesrovnalostem při 
křížových kontrolách. Jedním z těchto případů je účtování o průtokovém transferu z pohledu příspěvkové 
organizace. 
Za účelem zajištění souladu mezi účtováním Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje je nutno 
dodržovat stanovený postup, především při udávání správného partnera (v PAP UZ nebo ORG). 

 


