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Příloha -  část N. 
(Úpravy od 1. června 2014 pro obce a DSO) 
 
Od 1. června 2014 byly upraveny analytické účty účtu 521, změněny mzdové sestavy a zároveň byl 
upraven postup při zpracování přílohy u části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty 
"A. I. 13. Mzdové náklady“. 

1. Úpravy závazných analytik účtu 521 
Od 1. června 2014 byly upraveny analytické účty účtu 521, které jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
Pokud se závazné analytiky liší a účetní jednotka nepoužívá ruční vyplnění příloh č. 5 – část N., tak je 
bohužel nutné přeúčtovat příslušnou analytiku. Hlavní změna je v rozdělení účtu 521 ještě v rámci 
hlavní a hospodářské na pracovní poměr a mimo pracovní poměr.  

2. Úpravy v agendách Mzdy 
Od 1. června 2014 byl změněn obsah mzdových sestav M917G a M917F. 
 
a) Sestava M917G Podklady pro přílohu č. 5 – část N.  
Sestava mzdových nákladů (účet 521) byla rozšířena o sloupce Pracovní poměr a Mimo pracovní 
poměr, které jsou ještě rozčleněny na hlavní a hospodářskou činnost.  

 Údaje Pracovní poměr (sl. a) a Mimo pracovní poměr (sl. b) se použijí u ručního vyplnění 
hodnot při zpracování přílohy v agendě Účetnictví.  

 Údaje Pracovní poměr (sl. d) a Mimo pracovní poměr (sl. e) ve členění na hlavní a 
hospodářskou činnost se použije pro zaúčtování. Agenda účetnictví si pak hodnoty do přílohy 
č. 5 - část N automaticky načte. 

 
b) Sestava M917F Podklady pro přílohu č. 5 – část N. 
Od 1. června 2014 byl upraven způsob výpočtu průměrného přepočteného stavu pracovníků a počtu 
osob.  

 Údaje Konečný stav se použije u ručního vyplnění hodnot při zpracování přílohy v agendě 
Účetnictví.  

 Údaj K zaúčtování se použije pro zaúčtování. Agenda účetnictví si pak hodnoty do přílohy č. 5 
- část N automaticky načte. 

3. Úpravy postupu od II. čtvrtletí 2014 v agendách Účetnictví 
 
a) Mzdové náklady – účet 521 
Zaúčtování na účet 521 se provádělo pouze s rozlišením na jednotlivé řádky N.II.1. až N.II.10. a to vždy 
ve členění na hlavní a hospodářskou činnost. Pro nový způsob výpočtu by bylo nutné pro každý řádek 
vyčlenit čtyři analytické účty. Do části N vstupují vždy celkové obraty od počátku roku do konce  
daného čtvrtletí. 
Jako podklad pro zaúčtování a pro vyplnění tabulky pro část N slouží Sestava M917G Podklady pro 
přílohu č. 5 – část N.  
 
b) Přepočtený počet pracovníků nebo počet osob (účet 790) 
Vzhledem k úpravě způsobu výpočtu průměrného přepočteného stavu pracovníků a výpočtu počtů 
osob ve mzdách, je nutné zkontrolovat zůstatek účtu 790. Zůstatek daného účtu vždy představuje 
přepočtený stav pracovníků nebo počet osob od začátku roku do konce daného čtvrtletí.  
V sestavě M917F je to hodnota údaje Konečný stav. 
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Tabulka č. 1 – naplnění přílohy č. 5 – část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty 
"A.I.13. Mzdové náklady“ 

*1 … poměrná část ze sloupce 1, sloupec 1 je součtem sloupců 3 a 5 
*2 … průměrný přepočtený stav pracovníků (pro N.II.1 až N.II.3) nebo počet osob (pro N.II.4 až N.II.10) 
 
Tabulka č. 2 – závazné analytiky účtu 521 a 790 
SU Závazné AU pro PP 

sloupec 3 

Závazné AU pro MPP 

sloupec 5 

hl.č. hosp.č. hl. č. hosp. č. Příloha č. 5 - část N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. 

Mzdové náklady“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521  

3xx-4xx 

(301) 

000-11x 

(001) 

- -  

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

790 101 - 

5xx 12x - - N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) (pol. 5019) 

790 102 - 

600-649 

(602) 

130-159 

(132) 

650-699 

(652) 

160-199 

(162) 

 

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

790 103 790 203 

700-719 - - - N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů (pol. 5022) 

 790 104 - 

800-849 

(802) 

- 850-899 

(852) 

-  

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

790 105 790 205 

720-739 

(722) 

20x  

(202) 

- -  

N.II.6. Odstupné (pol. 5024) 

790 106 - 

740-759 21x - -  

N.II.7. Odchodné (pol. 5026) 790 107 - 

76x  

(769) 

220- 224 

(224) 

77x  

(779) 

225-229 

(229) 

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

 

790 108 790 208 

78x-79x 23x - -  

N.II.9. Mzdové náhrady (pol. 5051) 790 109 - 

900-949 

(903) 

240-269 

(243) 

950-998 

(953) 

270-298 

(273) 

 

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) 

790 110 790 210 

 
V závorce jsou uvedeny analytické účty, které používá automatické zaúčtování mezd. 

Dne: 12. června 2014 
Zzpracovala: I. Mrtková 

 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 *1/ 
počtem *2 

nevyplňuje se účet 521 *1/ 
počtem *2 

nevyplňuje se 


