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Účetní výkazy 2014 – naplnění minulého období v agendě Účetnictví  

 
V souvislosti s legislativní úpravou vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly provedeny pro rok 2014 mimo jiné 
úpravy směrné účetní osnovy a účetních výkazů. Při zpracování účetních výkazů je nutné věnovat 
větší pozornost částem výkazů, kde se vykazuje minulé účetní období. 
 Jedná se o případy, kdy účetní jednotka provedla vlastní úpravy převodového můstku nebo 
v převodovém můstku byly na výstupu dva a více účtů. Protože minulé období se naplňuje podle 
distribučních číselníků, tak je nutné si podle provedených úprav v převodovém můstku hodnoty 
minulého období upravit. 
 
Příklad úpravy minulého účetního období v rozvaze 
Příspěvkové organizace mohly používat do konce roku 2013 účet 419 – Ostatní fondy. V převodovém 
můstku byl účet 419 přednastaven na převod na účet 414 s analytikou 419. Pokud si uživatel podle 
skutečného obsahu zůstatku účtu 419 zvolil převod na jiný účet například na účet 378, pak je nutné 
upravit v rozvaze minulé období, a to následovně: 

 řádek C.II.4. (minulé období) snížit o hodnotu účtu 419 k 31. 12. 2013 a  

 o tuto částku navýšit řádek, který si uživatel zadal v převodovém můstku např. účet 378, což 
je řádek D.III.38. (minulé období). 

 

Rozvaha    

Popis naplnění je pouze pro řádky, kde do minulých období vstupují účty, které se již v roce 2014 nepoužívají. 

 

Položka Aktuální období  Minulé období  

B.II.32. 377,199 377,199 

318,196 (jen ÚSC) 

351,197 

C.II.4. 414 414 

419 (jen PO) 

D.III.38. 378 378 
323,327,352 

 

 

Příloha  

Popis naplnění je pouze pro řádky, kde do minulých období vstupují účty, které se již v roce 2014 nepoužívají 
nebo mají jiné obsahové naplnění. 

 

Část A.4.   

Položka Aktuální období  Minulé období  

P.VI.3. 963 - 

P.VI.4. 964 - 

P.VI.7. 967 963, 967 

P.VI.8. 968 964, 968 

P.VII.11. 983 - 

P.VII.12. 984 - 
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P.VII.13. 985 983 

P.VII.14. 986 984 

P.VIII.1. 991 949 

P.VIII.2. 992 951 

P.VIII.3. 993 985 

P.VIII.4. 994 986 

 

 

Zpracovala:   I. Mrtková 
Dne: 1. července 2014 


