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Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí 
 
Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název 
sestavy uveden v závorce.  
 
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku a tvoří ji 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty a  

 příloha (v textu označeno jako Příloha nebo příloha č. 5). 
 
Pokud vybrané účetní jednotky k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní následující kritéria:  
   1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč a 
  2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, 
tak vždy sestavují: 

 přehled o peněžních tocích (v textu označeno jako peněžní toky) a 

  o změnách vlastního kapitálu (v textu označeno jako příloha č.4) 
 

 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek    
   012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       
   013 Software                                 
   014 Ocenitelná práva                         
   015 Povolenky na emise a preferenční limity 
   018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       
   019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      
   021 Stavby                                   
  0XX až 1XX Bytové domy a bytové jednotky        (Příloha G.1.) 

2XX  Budovy pro služby obyvatelstvu        (Příloha G.2.) 
3XX  Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       (Příloha G.3.) 
4XX  Komunikace a veřejné osvětlení        (Příloha G.4.) 
5XX  Jiné inženýrské sítě         (Příloha G.5.) 
6XX až 9XX Ostatní stavby         (Příloha G.6.) 

   022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 
   025 Pěstitelské celky trvalých porostů       
   028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         
   029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        
   031 Pozemky     

0XX až 1XX Stavební pozemky         (Příloha H.1.) 
2XX  Lesní pozemky          (Příloha H.2.) 
3XX  Zahrady, pastviny, louky, rybníky        (Příloha H.3.) 
4XX  Zastavěná plocha         (Příloha H.4.) 
5XX až 9XX Ostatní pozemky         (Příloha H.5.) 

   032 Kulturní předměty        
   035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 
   036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 
   041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
   042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
   043 Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek   
   044 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 
   045 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
   051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
   052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    
   053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
   061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 
 9XX  položky, které ovlivňují peněžní toky      (peněžní toky) 
   062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 
 9XX  položky, které ovlivňují peněžní toky      (peněžní toky) 
   063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
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 9XX  položky, které ovlivňují peněžní toky      (peněžní toky) 
   067 Dlouhodobé půjčky               
   068 Termínované vklady dlouhodobé            
 001 až 099 termínované vklady k hosp. činnosti  (uvádí se bez rozpočtové skladby a nevstupuje do Fin2-12M) 
   v tuzemsku 
 1XX  termínované vklady z hlavní činnosti 
 2XX  termínované vklady z fondů 
   zahraniční 
 8XX  termínované vklady z hlavní činnosti 
 9XX  termínované vklady z fondů 
   069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek  
   072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoj 
   073 Oprávky k software                       
   074 Oprávky k ocenitelným právům             
   078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 
   079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 
   081 Oprávky ke stavbám        
 0XX až 1XX Bytové domy a bytové jednotky        (Příloha G.1.) 

2XX  Budovy pro služby obyvatelstvu        (Příloha G.2.) 
3XX  Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       (Příloha G.3.) 
4XX  Komunikace a veřejné osvětlení       (Příloha G.4.) 
5XX  Jiné inženýrské sítě         (Příloha G.5.) 
6XX až 9XX Ostatní stavby          (Příloha G.6.) 

   082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 
   085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
   088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku    
   089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

 
 

Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky 
   111 Pořízení materiálu                       
   112 Materiál na skladě                       
 9XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby      (peněžní toky) 
   119 Materiál na cestě                        
   121 Nedokončená výroba                       
   122 Polotovary vlastní výroby                
   123 Výrobky                                  
   131 Pořízení zboží                           
   132 Zboží na skladě 
 9XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby      (peněžní toky)                        
   138 Zboží na cestě                           
   139 Ostatní zásoby                           
 9XX  bezúplatně přešlé nebo předané zásoby      (peněžní toky) 
   142 Opravné položky k postoupeným návratným finančním výpomocem dlouhodobým 
   144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 
   146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 
   149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám  
   151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
   152 Opravné položky k software               
   153 Opravné položky k ocenitelným právům     
   154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům      
   156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 
   157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku 
   161 Opravné položky k pozemkům              

0XX až 1XX Stavební pozemky         (Příloha H.1.) 
2XX  Lesní pozemky          (Příloha H.2.) 
3XX  Zahrady, pastviny, louky, rybníky        (Příloha H.3.) 
4XX  Zastavěná plocha         (Příloha H.4.) 
5XX až 9XX Ostatní pozemky          (Příloha H.5.) 

   162 Opravné položky ke kulturním předmětům   
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   163 Opravné položky ke stavbám    
0XX až 1XX Bytové domy a bytové jednotky        (Příloha G.1.) 
2XX  Budovy pro služby obyvatelstvu        (Příloha G.2.) 
3XX  Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       (Příloha G.3.) 
4XX  Komunikace a veřejné osvětlení        (Příloha G.4.) 
5XX  Jiné inženýrské sítě         (Příloha G.5.) 
6XX až 9XX Ostatní stavby          (Příloha G.6.) 

   164 Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 
   165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
   167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   
   168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku   
   171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 
   172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 
   173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti    
   175 Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám    
   176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku   
   177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku 
   181 Opravné položky k materiálu              
   182 Opravné položky k nedokončené výrobě     
   183 Opravné položky k polotovarům vlastní výroby 
   184 Opravné položky k výrobkům              
   185 Opravné položky ke zboží                 
   186 Opravné položky k ostatním zásobám       
   191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 
   192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 
   193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 
   194 Opravné položky k odběratelům            
   195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 
   198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení 
   199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 

 
 

Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky                    
 

   231 Základní běžný účet územních samosprávných celků   
 9XX  zahraniční bankovní účet 
   236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 

010  přebytek hospodaření minulých let 
100  sociální fond 
120  fond rozvoje bydlení 
140 až 780 fond I,…. 

 7XX  zahraniční bankovní účet 
   241 Běžný účet                               
   244 Termínované vklady krátkodobé            
 001 až 099 termínované vklady k hosp. činnosti (uvádí se bez rozpočtové skladby a nevstupuje do Fin2-12M) 
   v tuzemsku 
 1XX  termínované vklady z hlavní činnosti 
 2XX  termínované vklady z fondů 
   zahraniční 
 8XX  termínované vklady z hlavní činnosti 
 9XX  termínované vklady z fondů 
   245 Jiné běžné účty                          
 0xx až 7xx bankovní účty cizích prostředků 
 8xx až 9xx bankovní účty, které současně vytvářejí fondy 
 800  fond sdružených prostředků 
 820 až 980 fond I., … 
   251 Majetkové cenné papíry k obchodování     
 9XX  bezúplatně nabyté        (peněžní toky) 
   253 Dluhové cenné papíry k obchodování   

9XX  bezúplatně nabyté        (peněžní toky) 
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   256 Jiné cenné papíry             
 9XX  bezúplatně nabyté        (peněžní toky) 
   261 Pokladna 
 100  automaticky generuje program Mzdy                                 
   262 Peníze na cestě 
 100  automaticky generuje program Mzdy       
   263 Ceniny                                   
   281 Krátkodobé úvěry    

1XX až 7XX tuzemské           
8XX až 9XX zahraniční          

    v tuzemských bankách: 
1XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 
2XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
3XX   úvěry převáděné na základní běžný účet 
4XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
5XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 
6XX   úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
7XX   úvěry převáděné na základní běžný účet 

    v zahraničních bankách: 
8XX  zahraniční úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
9XX  zahraniční úvěry převáděné na základní běžný účet 

   282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)     
   283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů      
   289 Jiné krátkodobé půjčky       

 
     

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
 311 Odběratelé                               

8XX  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji     (peněžní toky) 
90X až 95 ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv       (peněžní toky) 
96X  přijaté dividendy a podíly na zisku       (peněžní toky) 

 97X  ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV      (peněžní toky) 
98X  příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu      (peněžní toky) 
99X  příjmy z privatizace státního majetku       (peněžní toky) 

   312 Směnky k inkasu      
   313 Pohledávky za eskontované cenné papíry   
   314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             
   315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        

8XX  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji     (peněžní toky) 
90X až 95 ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv       (peněžní toky) 
96X  přijaté dividendy a podíly na zisku       (peněžní toky) 

 97X  ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV      (peněžní toky) 
98X  příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu      (peněžní toky) 

 99X  příjmy z privatizace státního majetku       (peněžní toky) 
   316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
   317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 
   319 Pohledávky ze sdílených daní     
   321 Dodavatelé                   
 1XX až  6XX dodavatelé dlouhodobých aktiv       (peněžní toky)        
   322 Směnky k úhradě         
   324 Krátkodobé přijaté zálohy                
   325 Závazky z dělené správy a kaucí          
   326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
   331 Zaměstnanci                               
   333 Jiné závazky vůči zaměstnancům        
 100  automaticky generuje program Mzdy 
 200  automaticky generuje program Mzdy 
 900  automaticky generuje program Mzdy 
   335 Pohledávky za zaměstnanci            
 210  půjčky ze SF (automaticky generuje program Mzdy) 
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 493  srážky za škody organizaci (automaticky generuje program Mzdy) 
 894  ostatní srážky (automaticky generuje program Mzdy) 
 895  nájemné (automaticky generuje program Mzdy) 
 896  stravné (automaticky generuje program Mzdy) 
 897  pohledávka za 2/3 ZP (automaticky generuje program Mzdy) 
 898  dluh (automaticky generuje program Mzdy) 
   336 Sociální zabezpečení  
 0XX až 4XX závazky ze sociálního zabezpečení        (Příloha A.5. pol. 1) 
 z toho: 

200  SZ -zaměstnanec  (automaticky generuje program Mzdy) 
 210  SZ - organizace (automaticky generuje program Mzdy) 
 5XX až 9XX pohledávky ze sociálního zabezpečení   
   337 Zdravotní pojištění 
 0XX - 4XX závazky ze zdravotního pojištění      (Příloha A.5. pol. 2) 

100  ZP - zaměstnanec  (automaticky generuje program Mzdy) 
110  ZP - organizace (automaticky generuje program Mzdy) 
Pokud pro automatické zaúčtování ZP využívá účetní jednotka číselník zdravotních pojišťoven, vygenerují se AU podle AU  
tohoto číselníku. 

5XX - 9XX  pohledávky ze zdravotního pojištění 

   338 Důchodové spoření 
 0XX - 4XX závazky z důchodového spoření 
 201  důchodové spoření (automaticky generuje program Mzdy) 
 5XX - 9XX pohledávky z důchodového spoření 
   341 Daň z příjmů      
                0XX až 4XX  Pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti                                                                                                                                     
  5XX až 9XX  Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  (Příloha A.5. pol. 3)                    
   (závazky po lhůtě splatnosti) 
    Výpočet rozdílů stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází kladné číslo (závazek), pak     
    vstupuje do Přílohy A.5. pol. 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 
   342 Jiné přímé daně      
  0XX až 4XX  Pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 

  z toho: 
 100  srážková daň (automaticky generuje program Mzdy) 
 200  zálohová daň, daňové vyrovnání atd. (automaticky generuje program Mzdy) 

                                                                                                                                         
  5XX až 9XX  Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  (Příloha A.5. pol. 3)                    
   (závazky po lhůtě splatnosti) 
    Výpočet rozdílů stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází kladné číslo (závazek), pak     
    vstupuje do Přílohy A.5. pol. 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 
   343 Daň z přidané hodnoty         
  01X až 04X  Pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti 
 05X   Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  (Příloha A.5. pol. 3)                    
   (závazky po lhůtě splatnosti) 
    Výpočet rozdílů stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází kladné číslo (závazek), pak     
    vstupuje do Přílohy A.5. pol. 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Hlavní činnost 
 Daň na vstupu 10 %  - plný nárok : 343 035 
 Daň na vstupu 10 %  - krácený nárok: 343 036 
 Daň na vstupu 20 % - plný nárok : 343 037 
 Daň na vstupu 20 % - krácený nárok: 343 038 
 
 Daň na výstupu 10 %  : 343 025 
 Daň na výstupu 20 %  : 343 027 
 
 Hospodářská činnost 
 Daň na vstupu 10 %  - plný nárok : 343 030 
 Daň na vstupu 10 %  - krácený nárok: 343 031 
 Daň na vstupu 20 % - plný nárok : 343 032 
 Daň na vstupu 20 % - krácený nárok: 343 033 
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 Daň na výstupu 10 %  : 343 020 
 Daň na výstupu 20 %  : 343 022 
 
 Ostatní účtování DPH 
 Příjmy a platby DPH - FÚ včetně 
 předpisů těchto plateb  : 343 040 
 
 Rozdíl ze zaokrouhlení DPH (vzniká 
  zpracováním daňového přiznání) : 343 049 
   344 Jiné daně a poplatky     
      0XX až 4XX  Pohledávka nebo závazek ve lhůtě do splatnosti                                                                                                                                     
  5XX až 9XX  Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  (Příloha A.5. pol. 3)                    
   (závazky po lhůtě splatnosti) 
 Výpočet rozdílů stran DAL mínus MD za všechny skupiny analytik dohromady. Pokud vychází kladné číslo (závazek), pak     
    vstupuje do Přílohy A.5. pol. 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 
   345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 
   346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 
   347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím             
   348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 
   349 Závazky k vybraným místním vládním institucím         
   361 Krátkodobé pohledávky z ručení           
   362 Krátkodobé závazky z ručení              
   363 Pevné termínované operace a opce         
   365 Pohledávky z finančního zajištění        
   366 Závazky z finančního zajištění           
   367 Pohledávky z vydaných dluhopisů          
   368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 
   371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery       
   374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                 
   377 Ostatní krátkodobé pohledávky      
 8XX  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji     (peněžní toky) 

90X až 95x ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv       (peněžní toky) 
96X  přijaté dividendy a podíly na zisku        (peněžní toky) 
97X  ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých AKTIV      (peněžní toky) 
98X  příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu      (peněžní toky) 
99X  příjmy z privatizace státního majetku       (peněžní toky) 

   378 Ostatní krátkodobé závazky               
 189  zákonné pojištění (automaticky generuje program Mzdy) 
 191  nápravné opatření (automaticky generuje program Mzdy) 
 192  výživné (automaticky generuje program Mzdy) 
 193  exekuce, zákonné srážky (automaticky generuje program Mzdy) 
 194  pojištění (automaticky generuje program Mzdy) 
 195  spoření (automaticky generuje program Mzdy) 
 196  půjčky (automaticky generuje program Mzdy) 
 197  penzijní připojištění (automaticky generuje program Mzdy) 
 198  odbory (automaticky generuje program Mzdy) 
 199  ostatní závazky z mezd (automaticky generuje program Mzdy) 
   381 Náklady příštích období                  
   383 Výdaje příštích období                   
   384 Výnosy příštích období                   
   385 Příjmy příštích období                   
   388 Dohadné účty aktivní                     
   389 Dohadné účty pasivní                     
   395 Vnitřní zúčtování                        
   396 Spojovací účet při sdružení              
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Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné 
účty a zvláštní zaúčtování 
   401 Jmění účetní jednotky 
 0XX       Ostatní        (Příloha č. 4 A.I.6., peněžní toky)   

1XX  Ostatní        (Příloha č. 4 A.I.6., peněžní toky)  
 2XX  Svěření majetku příspěvkové organizace    (Příloha č. 4 A.I.2., peněžní toky) 

3XX  Bezúplatné převody      (Příloha č. 4 A.I.3., peněžní toky) 
4XX  Investiční transfery      (Příloha č. 4 A.I.4.)   
5XX  Dary        (Příloha č. 4 A.I.5., peněžní toky)   
6XX až 8XX     Ostatní         (Příloha č. 4 A.I.6., peněžní toky)   
9XX      Ostatní (mimo AU 97x, 98x a 99x)      (Příloha č. 4 A.I.6.)   

   z toho: 
 902  Fond oběžných aktiv         

903  Fond hospodářské činnosti        
905  Ostatní fondy 
921  Státní fondy 
922    Ostatní zvláštní fondy 
924  Fondy EU 
933  Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let 
964  Saldo výdajů a nákladů 
965  Saldo příjmů a výnosů 

 97x  Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu  (Příloha č. 4 A.I.1.)   
 98x  Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu  (Příloha č. 4 A.I.1.)   
 99x  Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu  (Příloha č. 4 A.I.1.)   
   403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 
 0XX       Ostatní         (Příloha č. 4 A.III.6.)   
 1XX  Svěření majetku příspěvkové organizaci     (Příloha č. 4 A.III.1.) 
 2XX  Bezúplatné převody       (Příloha č. 4 A.III.2.) 
 3XX    Investiční transfery     (Příloha č. 4 A.III.3. a Příloha č.5 C.1.) 
 6XX  Investiční transfery     (Příloha č. 4 A.III.3. a Příloha č.5 C.1.) 
 4XX  Dary         (Příloha č. 4 A.III.4.)   
 5XX   Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti  (Příloha č.4 A.III.5. a Příloha č.5 C.2.)
 7XX  Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti  (Příloha č.4 A.III.5. a Příloha č.5 C.2.)
 8XX   Ostatní         (Příloha č. 4 A.III.6.)  
 9XX  Ostatní         (Příloha č. 4 A.III.6.)   
   405 Kursové rozdíly   
 0XX       Ostatní         (Příloha č. 4 A.IV.)   

99X  Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu     (peněžní toky) 
   406 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 
 0XX     Ostatní         (Příloha č.4 A.V.3)   
 1XX až 2XX Opravné položky k pohledávkám      (Příloha č. 4 A.V.1.)   
 3XX  Odpisy         (Příloha č. 4 A.V.2.)   
 4XX  Změna stavu opravných položek    (Příloha č. 4 A.V.2., peněžní toky) 
 5XX až 9XX    Ostatní         (Příloha č.4 A.V.3)   
   407 Jiné oceňovací rozdíly     
 0XX     Ostatní         (Příloha č.4 A.VI.3)   
 1XX až 2XX Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů   (Příloha č.4 A.VI.1.) 
 3XX až 4XX Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji    (Příloha č.4 A.VI.2.) 
 5XX až 9XX Ostatní         (Příloha č.4 A.VI.3.) 
   408 Opravy chyb minulých období    
 0XX až 4XX Opravy minulého účetního období      (Příloha č.4 A.VII.1)  
 5XX až 9XX Opravy předchozích účetních období     (Příloha č.4 A.VII.2)    
   419 Ostatní fondy 
 Příklady vazeb mezi účtem banky a účtem fondu: 

Sociální fond obce – banka 236 100 = fond 419 100 až 419 119 
Fond rozvoje bydlení – banka 236 120 = fond 419 120 až 419 139 
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Příloha F – naplňování řádků G.I, G.II., G.II.1., G.II.2., G.II.3., G.II.4. a G.III. 

SÚ 419 G.I - PS G.II -Tvorba G.II.1. G.II.2 G.II.3 G.II.4 G.III-
Čerpání 

BÚ s R.S.:        

Fond tvořený 
z přebytku 

hospodaření 
min. let 

010 02X,03X,04X 02X 03X 040-044 045-049 05X 

Sociální fond 100 10X 101 102,103,104,105,106,107 108 109 11X 

Fond rozvoje 
bydlení 

120 12X 121 122,123,124,125,126,127 128 129 13X 

Fond I. 140 14X 141 142,143,144,145,146,147 148 149 15X 

Další fondy 
160-79x 

       

BÚ bez R.S.:        

Fond 
sdružených 
prostředků 

800 80X 801 802,803,804,805,806,807 
 

808 809 81X 

Fond I. 820 82X 821 822,823,824,825,826,827 828 829 83X 

Další fondy 
840-99X 

       

 
   431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    

000  hospodářská činnost 
300  hlavní činnost 

   432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 
000  hospodářská činnost 
300  hlavní činnost 

   441 Rezervy                                  
   451 Dlouhodobé úvěry       

1XX až 7XX tuzemské           
8XX až 9XX zahraniční            

   z toho úvěry v tuzemských bankách 
1XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 
2XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
3XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 
4XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
5XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 
6XX  úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
7XX  úvěry převáděné na základní běžný účet 

   úvěry v zahraničních bankách 
8XX  zahraniční úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba) 
9XX  zahraniční úvěry převáděné na základní běžný účet 

   452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
   453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                       
   455 Dlouhodobé přijaté zálohy                
   456 Dlouhodobé závazky z ručení              
   457 Dlouhodobé směnky k úhradě     
   458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   459 Ostatní dlouhodobé závazky 
   462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
   464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů    
   465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy             
   466 Dlouhodobé pohledávky z ručení           
   468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 

8XX  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji     (peněžní toky) 
90X až 95x ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv       (peněžní toky) 
96X  přijaté dividendy a podíly na zisku       (peněžní toky) 
97X  ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv      (peněžní toky) 



  Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí včetně doporučených AU 

© 28.3.2014 ALIS spol. s r.o. Česká Lípa  strana 9/13 

98X  příjmy z prodeje majetku pozemkového fondu      (peněžní toky) 
99X  příjmy z privatizace státního majetku       (peněžní toky)    

   471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
   472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 
   491 Počáteční účet rozvážný               
   492 Konečný účet rozvažný                    
   493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 
 000  hospodářská činnost 
 300  hlavní činnost 
   499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů 

 
Účtová třída 5 - Náklady 
 Pro celou třídu 5 platí jednotná struktura analytických účtů takto: 
 0XX až 2XX hospodářská činnost 
 3XX až 9XX hlavní činnost 
 
   501 Spotřeba materiálu         
   502 Spotřeba energie                         
   503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek   
   504 Prodané zboží                 
   506 Aktivace dlouhodobého majetku 
   507 Aktivace oběžného majetku 
   508 Změna stavu zásob vlastní výroby 
   511 Opravy a udržování                       
   512 Cestovné                                 
   513 Náklady na reprezentaci         
   516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 
   518 Ostatní služby       
   521 Mzdové náklady   (automaticky generuje program Mzdy)                     
 

SU 

 

AU používané 
programem 

Závazné AU pro přílohu č. 
5 – část N. 

hl.č. hosp.č. hl. činnost hosp. 
činnost 

Příloha č. 5 - část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a 
ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“ 

 

 

 

 

 

 

521  

301 001 3xx až 4xx 0xx až 11x 

 
N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru   (pol. 5011) 

- - 5xx 12x 

N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)  
(pol. 5019) 

602 132 6xx 13x až 19x 

 
N.II.3. Ostatní osobní výdaje (pol. 5021) 

- - 70x až 71x - 

 
N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů (pol. 5022) 

802 - 8xx - 

 
N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (pol. 5023) 

722 202 72x až 73x 20x 

 
N.II.6. Odstupné (pol. 5024) 

- - 74x až 75x 21x 

 
N.II.7. Odchodné (pol. 5026) 

769 229 76x až 77x 22x 

N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 
(pol. 5029) 

- - 78x až 79x 23x 

 
N.II.9. Mzdové náhrady (pol. 5051) 

903 243 9xx 24x až 298 

 
N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) 
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   524 Zákonné sociální pojištěn (automaticky generuje program Mzdy)       
 001  pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
 002  pojistné na sociální pojištění 
 099  ostatní 
 301  pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
 302  pojistné na sociální pojištění 
 399  ostatní 
   525 Jiné sociální pojištění (automaticky generuje program Mzdy) 
 001  povinné úrazové pojištění zaměstnanců 
 301  povinné úrazové pojištění zaměstnanců                 
   527 Zákonné sociální náklady (automaticky generuje program Mzdy)            
 001  základní příděl do FKSP 
 099  ostatní 
 301  základní příděl do FKSP 
 399  ostatní 
   528 Jiné sociální náklady                    
   531 Daň silniční                             
   532 Daň z nemovitostí                        
   538 Jiné daně a poplatky                     
   541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení        
   542 Jiné pokuty a penále                     
   543 Dary a jiná bezúplatná předání 
 09X  Poskytnuté dary dlouhodobého majetku 
 9XX  Poskytnuté dary dlouhodobého majetku      (peněžní toky)    
   544 Prodaný materiál                         
   547 Manka a škody                            
   548 Tvorba fondů (automaticky generuje program Mzdy) 
 002  sociální fond 
 302  sociální fond                
   549 Ostatní náklady z činnosti    
   551 Odpisy dlouhodobého majetku              
   552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
   553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
   554 Prodané pozemky                          
   555 Tvorba a zúčtování rezerv                
   556 Tvorba a zúčtování opravných položek     
   557 Náklady z vyřazených pohledávek 
   558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
   561 Prodané cenné papíry a podíly           
  29X  prodej krátkodobých cenných papírů - hospodářská činnost    (peněžní toky)   
  99X  prodej krátkodobých cenných papírů - hlavní činnost     (peněžní toky)   
   562 Úroky                                    
   563 Kurzové ztráty                           
 28X   ostatní úpravy o nepeněžní operace        (peněžní toky) 
 98X  ostatní úpravy o nepeněžní operace       (peněžní toky) 
   564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
   hospodářská činnost  
 0XX až 1XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji (Příloha č. 5 I.1., peněžní toky) 
 2XX  ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   (Příloha č. 5 I.2., peněžní toky) 
   hlavní činnost 
 3XX až 6XX náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji (Příloha č. 5 I.1., peněžní toky) 
 7XX až 9XX ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   (Příloha č. 5 I.2., peněžní toky) 
   569 Ostatní finanční náklady        
           28X  ostatní úpravy o nepeněžní operace - hospodářská činnost    (peněžní toky)   
  98X  ostatní úpravy o nepeněžní operace - hlavní činnost     (peněžní toky)   
   572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery                
   591 Daň z příjmů                             
   595 Dodatečné odvody daně z příjmů       
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Účtová třída 6  - Výnosy 
 Pro celou třídu 6 platí jednotná struktura analytických účtů takto: 
 0XX až 2XX hospodářská činnost 
 3XX až 9XX hlavní činnost 
 
   601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       
   602 Výnosy z prodeje služeb                  
   603 Výnosy z pronájmu                        
   604 Výnosy z prodaného zboží                 
   605 Výnosy ze správních poplatků             
   606 Výnosy z místních poplatků   
   609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                                        
   641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení        
   642 Jiné pokuty a penále                     
   643 Výnosy z vyřazených pohledávek           
   644 Výnosy z prodeje materiálu               
   645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 
   646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 
   647 Výnosy z prodeje pozemků                 
   648 Čerpání fondů                            
   649 Ostatní výnosy z činnosti                
   661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 
  29X  tržby z prodeje cenných papírů - hospodářská činnost    (peněžní toky)   
  99X  tržby z prodeje cenných papírů – hlavní činnost     (peněžní toky)   
   662 Úroky   
 28X  úroky z dluhových cenných papírů - hospodářská činnost    (peněžní toky)   
  98X  úroky z cenných papírů – hlavní činnost      (peněžní toky)                                   
   663 Kurzové zisky                            
 28X  ostatní úpravy o nepeněžité operace                                      (peněžní toky) 
 98X  ostatní úpravy o nepeněžité operace       (peněžní toky) 
   664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
   hospodářská činnost 
 0XX až 1XX výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji  (Příloha č. 5 J.1., peněžní toky) 
 2XX  ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    (Příloha č. 5 J.2., peněžní toky)   
   hlavní činnost 
 3XX až 6XX  výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji  (Příloha č. 5 J.1., peněžní toky) 
 7XX až 9XX     ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    (Příloha č. 5 J.2., peněžní toky) 
   665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
   669 Ostatní finanční výnosy              
 28X  ostatní úpravy o nepeněžní operace - hospodářská činnost    (peněžní toky)   
  98X  ostatní úpravy o nepeněžní operace - hlavní činnost     (peněžní toky)                                       
   672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
   681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
   682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
   684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 
   685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní 
   686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 
   688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                  

 
 

Účtová třída 7 – Vnitroorganizační účetnictví 
   790 Údaje pro Přílohu č.5 – N.II. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ 
 1xx  přepočtený stav pracovníků v pracovním a služebním poměru     
   z toho do sloupce 3 přílohy č. 5: 
 101  položka N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru  
 102  položka N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) 
 103  položka N.II.3. Ostatní osobní výdaje 
 104  položka N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů 
 105  položka N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 
 106  položka N.II.6. Odstupné 
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 107  položka N.II.7. Odchodné 
 108  položka N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 
 109  položka N.II.9. Mzdové náhrady 
 110  položka N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 
 
 2xx  přepočtený stav pracovníků mimo pracovní a služební poměr   
   z toho do sloupce 5 přílohy č. 5: 
 203  položka N.II.3. Ostatní osobní výdaje 
 204  položka N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů 
 205  položka N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 
 206  položka N.II.6. Odstupné 
 207  položka N.II.7. Odchodné 
 208  položka N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 
 209  položka N.II.9. Mzdové náhrady 
 210  položka N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 
 
   999   vyrovnávací analytický účet k analytickým účtům 1xx a 2xx 

 
 

 
 
Účtová třída 9 – Podrozvahové účty 
 

  Podmíněné pohledávky 
 SÚ 92X,93X,94X a 95X se člení podle následujících analytik: 

 0XX až 299   hospodářská činnost 
 3XX až 9XX  hlavní činnost 

  
   Podmíněné závazky 
   SÚ 96X,97X,98X se člení podle následujících analytik: 

0XX až 299  hospodářská činnost 
 3XX až 9XX   hlavní činnost 
  
  901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
   902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek    
   903 Ostatní majetek                          
   911 Vyřazené pohledávky                      
   912 Vyřazené závazky               
   921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 
   922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 
   923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 
   924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 
   925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 
   926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 
   931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 
   932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 
   933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 
   934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 
   939 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   
   943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   
   944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 
   945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 
   947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
   948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
   961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
   962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
   963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 
   964 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
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   965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 
   966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 
   967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 
   968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 
   971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 
   972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 
   973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
   974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   
   975 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                                                
   976 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
   978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo   
          soudní 
   979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo   
          soudní 
   981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 
   982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 
   983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 
   984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 
   985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
   986 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
   991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva      
   992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva      
   993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  
   994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva      
   999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   
 XXX  analytické účty = číslo SÚ 

901 až 986 k SÚ 901 až 986 
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