
V České Lípě, 1.4.2014 

Příloha -  část N. 
 
Od 1. 1. 2014 byla rozšířena příloha o novou část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a 
ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“. Týká se pouze obcí a svazků obcí.  
 
 

V této souvislosti bylo změněno analytické členění u účtu 521 a zaveden účet 790 pro 
vykazování přepočtených stavů pracovníků.  

 

 
Pokyny pro zaúčtování 
Doporučujeme hodnoty na příslušných analytikách účtů 521 a 790 účtovat. Program pak přílohu 
automaticky naplní, včetně výpočtu podílu mzdových nákladů na jednoho pracovníka To znamená, že 
se naplní sloupce 1., 3. a 5. Ve výjimečných případech lze hodnoty do Přílohy editovat přímo, ale 
tento postup není doporučený (zejména ne u těch organizací, které odevzdávají obraty na kraj). 
 
A/ Účet 521 (Mzdové náklady) 
Organizacím, které používají automatické zaúčtování mezd, se závazné analytiky vytvoří automaticky. 
U ostatních organizací je nutné si zaúčtování na nové členění udělat ručně. Jako podklad pro 
zaúčtování by měla sloužit nová sestava. 
 

 KEO-Mzdy   - sestava M917G Podklady pro přílohu č. 5 – část N. (nabídka 3-5-A-1) 

 KEO4-Mzdy – na sestavě M917G  se pracuje, verze se sestavou bude zveřejněna do 8.4.2014 . 
 

Příklad zaúčtování: 

Mzdové náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro řádek N.II.1. Plat zaměstnanců 
v pracovním poměru je 150 000 Kč. 

Zaúčtování: MD 521 301 150 000 Kč 

  Dal 331 000 150 000 Kč 

 
B/ Účet 790 (Pomocný účet pro přílohu) 
Na účet 790 se zaúčtuje přepočtený stav pracovníků k danému datu zpracování výkazu. Přepočtený 
stav se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.  
Zůstatky jednotlivých účtů 790 (N.II.1. až N.II.10) představují vždy k danému čtvrtletí přepočtený 
stav pracovníků, proto se při účtování musí postupovat přírůstkovým způsobem. 
 

Příklad zaúčtování: 

Přepočtený stav pracovníků v pracovním a služebním poměru k 31. 3. 2014  pro řádek N.II.1. 
Počet zaměstnanců v pracovním poměru je 2,75 

Zaúčtování: MD 790 101 2,75 

  Dal 790 999 2,75 

Přepočtený stav pracovníků v pracovním a služebním poměru k 30. 6. 2014  pro řádek N.II.1. 
Počet zaměstnanců v pracovním poměru je 3,00 

Zaúčtování: MD 790 101 0,25 

  Dal 790 999 0,25 
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Postup vyplnění pro I. čtvrtletí 2014 
V prvním čtvrtletí je nutné si zaúčtování udělat ručně. Jako podklad pro zaúčtování by měla sloužit 
nová sestava. 
KEO-Mzdy   - sestava M917F Podklady pro přílohu č. 5 – část N. (nabídka 3-5-A-2) 
KEO4-Mzdy – na sestavě  M917F se pracuje, verze se sestavou zveřejněna do 8.4.2014. 
 
Postup vyplnění od I I. čtvrtletí 2014 
U organizací, které používají automatické zaúčtování mezd, se účet 790 se automaticky vygeneruje. U 
ostatních organizací je nutné si zaúčtování udělat ručně. Postup je stejný jako v I. čtvrtletí 
 
 

Jak se počítá přepočtený stav pracovníků ? 
Dne 25. 2. 2014 MF ČR zveřejnilo Metodický pokyn, který obsahuje informace k výpočtu 
přepočteného stavu pracovníků. 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-k-vyplneni-
prilohy-c-5-c-17020 
 
 

 
C/ Ruční vyplnění části N 
Uživatel zadá k jednotlivým řádkům N.II.1. až N.II.10 tyto hodnoty do sloupců za běžné období: 

 mzdový náklad, 

 přepočtený počet pracovníku v pracovním a služebním poměru a 

 přepočtený počet pracovníku mimo pracovní a služební poměr. 
Uvádí se jenom ty hodnoty, které jsou pro organizaci relevantní. Program automaticky vypočítá podíly 
mzdových nákladů na jednoho pracovníka. To znamená, že se naplní sloupce 1., 3. a 5. 
 
Pokud uživatelé odevzdávají na krajský úřad obraty, neměli by ruční způsob vyplňování používat. 
 
 
Tabulka č. 1 – naplnění přílohy N. 
 
Příloha č. 5 - část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“ 
 

 1. 2.  3. 4.  5. 6. 

 

 

Položka 

Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na 
jednoho pracovníka (přepočtený 

stav) v pracovním a služebním 
poměru   

Podíl mzdových nákladů na 
jednoho pracovníka (přepočtený 
stav) mimo pracovní a služební 

poměr  

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

 Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

N.II.1. až N.II.10     účet 521  nevyplňuje se účet 521 / 
počtem 

pracovníků * 

nevyplňuje se účet 521 / 
počtem 

pracovníků * 

nevyplňuje se 

 
* přepočtený stav  
 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-k-vyplneni-prilohy-c-5-c-17020
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-k-vyplneni-prilohy-c-5-c-17020
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Tabulka č. 2  - naplnění přílohy N – závazné analytické účty účtů 521 a 790. 
 
Příloha č. 5 - část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady“ 

 

 

Mzdové náklady Přepočtený stav pracovníků 

hlavní činnost hosp. činnost v pracovním a 
služebním 
poměru                     

mimo 
pracovní a 
služební 
poměr  

Položka Sloupec 1, 3 a 5 sloupec 3 sloupec 5 

N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru      521 3xx - 4xx 521 0xx – 11x 790 101  

N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) 521 5xx 521 12x 790 102  

N.II.3. Ostatní osobní výdaje 521 6xx 521 13x – 19x 790 103 790 203 

N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů 521 70x – 71x  790 104 790 204 

N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 521 8xx  790 105 790 205 

N.II.6. Odstupné 521 72x – 73x 521 20x 790 106 790 206 

N.II.7. Odchodné 521 74x – 75x 521 21x                      790 107 790 207 

N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde 
nezařazené 

521 76x – 77x 521 22x 790 108 790 208 

N.II.9. Mzdové náhrady 521 78x – 79x 521 23x 790 109 790 209 

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 521 900 – 998 521 240 - 298 790 110 790 210 
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Tabulka č. 3 – analytické členění účtu 521 v agendě Mzdy 
 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: I.Mrtková 
Dne: 31. března 2014 

 


