
IV. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů 
za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 

S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 
Změna: 373/2015 Sb. 
Změna: …/2017 Sb. (změny s účinností od 1. ledna 2018) 

 Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění zákona č. zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 
8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5: 

. 

. 

. 

ČÁST DRUHÁ 
KONSOLIDAČNÍ CELKY STÁTU 

. 

. 

. 

§ 9 
Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu 

(1) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu vládní část 
podle § 5 odst. 2 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud 
není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní 
období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií: 
a)  výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b)  výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (2) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu kraj podle § 
5 odst. 3 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není 
povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, 
za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií: 
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
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d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 
vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (3) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu obec podle 
§ 5 odst. 4 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není 
povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, 
za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií: 
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (4) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu městská 
část hlavního města Prahy podle § 5 odst. 5 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou 
účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona 
nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto 
kritérií: 
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (5) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný 
svazek obcí podle § 5 odst. 6 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní 
jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo 
pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií: 
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (6) Podmínky významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu se pro 
zahrnutí účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou, do vyššího dílčího 
konsolidačního celku státu a do konsolidačního celku Česká republika použijí obdobně. 

 (7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období, za 
které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky významnosti pro 
zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 
2 po sobě následující účetní období. 
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§ 10 
Podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností 

 (1) Podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností účetních 
jednotek tvořících konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle 
§ 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále vybraná účetní jednotka, pokud splní 
podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu podle technické vyhlášky o 
účetních záznamech a v případě obce, pokud zároveň její počet obyvatel zveřejněný 
Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období 
roven nebo větší než 10 000. 

 (2) Spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí splňuje 
podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností, pokud za 2 
bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku, 
předcházející o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují účetní výkazy za 
Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu splnila alespoň jedno z těchto kritérií: 
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč, 
c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč, 
d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč. 

 (3) Pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v 
účetním období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje 
podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností podle této vyhlášky, 
platí, že splňuje tyto podmínky i 3 2 po sobě následující účetní období. 

. 

. 

. 

ČÁST TŘETÍ 
PRAVIDLA KONSOLIDACE 

 

HLAVA I 
SESTAVOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A DALŠÍCH ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 

PRO ÚČELY KONSOLIDACE 

. 

. 

. 

§ 15 
Způsob a termíny sestavování účetních výkazů za Českou republiku 

(1) Účetní výkazy za Českou republiku sestavuje ministerstvo na základě účetních výkazů 
za dílčí konsolidační celky státu a účetních záznamů předaných do centrálního systému 
účetních informací státu konsolidovanými jednotkami státu. 
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(2) Vzory ročních účetních výkazů za Českou republiku sestavovaných k poslednímu dni 
kalendářního roku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5 k této vyhlášce. 

(3) Ministerstvo sestavuje účetní výkazy za Českou republiku ve stavu k 31. prosinci 
běžného roku do 30. září listopadu následujícího roku. 

. 

. 

. 

HLAVA III 
KONSOLIDAČNÍ OPERACE 

. 

. 

. 

§ 22 
Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků 

(1) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a 
městská část hlavního města Prahy, si stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které 
bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, a není povinna provést 
vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, jejichž hodnota nedosahuje výši nedosahuje 
výše tohoto ocenění nebo jejichž hodnota nedosahuje výše ocenění stanovené 
konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy, ke které 
vykazuje pohledávku nebo závazek, a zveřejněné ministerstvem ve výčtu podle § 11 
odst. 2. 

(2) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a 
městská část hlavního města Prahy, provede vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků 
podle odstavce 1 ještě před předáním účetních záznamů podle této vyhlášky a technické 
vyhlášky o účetních záznamech. 

 (3) Povinnost vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků se nevztahuje na 
vzájemné vztahy zjevně sporné, například pohledávky v soudním řízení, a dále na vzájemné 
vztahy, na které se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních 
předpisů1). 

(4) V případě rozdílů ve vzájemných vztazích použije ministerstvo hodnotu vykázanou 
poskytovatelem plnění. Nasvědčují-li okolnosti, že hodnota vykázaná poskytovatelem plnění 
není správná, určí ministerstvo, kterou z vykázaných hodnot vzájemného vztahu vyloučit. 

. 

. 

. 

                                                 
1) Například zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
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ČÁST ČTVRTÁ 
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU 

. 

. 

. 

HLAVA II 
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU MAJETKU A 

ZÁVAZKŮ STÁTU 

. 

. 

. 

§ 38 
Krátkodobé pohledávky 

(1) Položka 
a) „B.II.1. Odběratelé“ obsahuje částky pohledávek za odběrateli v oblasti soukromoprávních 

vztahů mezi odběrateli a dodavateli, 
b) „B.II.2. Směnky k inkasu“ obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných 

plátců, 
c) „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“ obsahuje částky pohledávek za směnky 

nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti, 
d) „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh 

a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem, 
e) „B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, 

penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé 
v rámci hlavní činnosti konsolidovaných jednotek státu nebo v souvislosti s ní, které 
nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek, 

f) „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé“ obsahuje krátkodobé návratné 
finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů, 

g) „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků 
a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým 
určením daní. 
(2) Položka 

a)  „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“ obsahuje zejména částky pohledávek za 
zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad, 

b) „B.II.10. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění 
podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, 

c) „B.II.11. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, 

d) „B.II.12. Důchodové spoření“ obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření 
podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření. 

 (3) Položka 
a) „B.II.13. Daň z příjmů“ obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPWDY5M1)



 - 6 - 

b) „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ 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, 

c) „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje pohledávky za správcem daně zejména z titulu 
nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, 

d) „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ 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. 
(4) Položka 

a)  „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ 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, 

b)  „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“ 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, 

c) „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ obsahuje pohledávky správce daně pravomocně 
stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 

d)  „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně pohledávky 
vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 

e) „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje 
pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu 
exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek. 
(5) Položka 

a) „B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení“ obsahuje krátkodobé pohledávky za dlužníkem 
k navrácení prostředků po realizaci ručení, 

b) „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje u územních samosprávných celků a 
organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí, 

c)  „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z 
neukončených finančních operací, zejména reverzních rep. 
(6) Položka 

a) „B.II.30. Náklady příštích období“ obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které 
budou nákladem v následujících účetních obdobích, 

b) „B.II.31. Příjmy příštích období“ obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným 
účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky, 

c) „B.II.32. Dohadné účty aktivní“ obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na 
základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným 
způsobem zpochybnitelná 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 je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., 
B.II.17., B.II.18. a B.II.33. a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách 
podrozvahových účtů. 
(7) Položka „B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky se splatností 

kratší než jeden rok, které neobsahují položky B.II.1. až B.II.32. 
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(8) Položka „B.II.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje 
částky pohledávek zdravotních pojišťoven z titulu veřejného zdravotního pojištění, a to 
zejména pohledávky za plátci pojistného, pohledávky za poskytovateli zdravotní péče, 
pohledávky z přerozděleného pojistného, pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního 
pojištění a pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči, pokud tyto 
pohledávky neobsahují položky krátkodobých pohledávek B.II.1. až B.II.33. 

. 

. 

. 

§ 40 
Krátkodobý finanční majetek 

 (1) Položka  
a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“ obsahuje cenné papíry a podíly 

majetkové povahy, které konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména 
akcie a podílové listy investičních společností, 

b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ obsahuje dluhové cenné papíry, které 
konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, 
pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování.  

 (2) Položka  
a)  „B.III.5. Jiné běžné účty“ obsahuje u organizačních složek státu a územních 

samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na 
konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů 
obsahuje cizí prostředky a u ministerstva zejména prostředky Evropské unie a Národního 
fondu,  

b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech 
státních finančních aktiv,  

c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva 
prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u 
spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu; pasivní 
zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k 
rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a 
státního dluhu“,  

d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“ obsahuje prostředky na účtech u bank 
nebo u spořitelních a úvěrních družstev užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením 
daní včetně prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev 
organizační složky státu, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu 
rozpočtu podle jiného právního předpisu,  

e) „B.III.9. Běžný účet“ obsahuje zejména peněžní prostředky příspěvkových organizací za 
hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek 
státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,  

f) „B.III.10. Běžný účet FKSP“ obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových 
organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu 
kulturních a sociálních potřeb.  

 (3) Položka  
a)  „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní 

prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,  
b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní prostředky 

finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,  
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c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů“ obsahuje u státních fondů peněžní prostředky na účtu 
u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, s výjimkou peněžních prostředků 
obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty“ a „B.III.10. Běžný účet FKSP“,  

d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu“ obsahuje peněžní prostředky 
fondů organizačních složek státu,  

e) „B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, za něž byla 
při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a které slouží k úhradě 
nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní 
známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, 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 konsolidovaných jednotek státu, pokutové bloky a bankovní 
platební karty,  

f) „B.III.16. Peníze na cestě“ 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.  
(4) Položka „B.III.A. Běžné účty zdravotních pojišťoven“ obsahuje běžné účty zdravotních 

pojišťoven.  

(5) Položka „B.III.B. Ostatní krátkodobý finanční majetek“ obsahuje krátkodobý finanční 
majetek neuvedený v ostatních položkách krátkodobého finančního majetku. 

. 

. 

. 

§ 43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období 

(1) Položka „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ 
obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu a 
agregované výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu 
konsolidovaných metodou plné konsolidace a zjednodušenou metodou plné konsolidace. 

(2) Položka „C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části 
výše výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou 
konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky. 

§ 43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období 

Položka „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje 
výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu a 
agregované výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných 
jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou 
plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí. 

§ 44 
Výsledek hospodaření minulých let 

 (1) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ obsahuje výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky. 
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 (2) Položka „C.III.C. C.III.B. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ 
obsahuje výsledky hospodaření konsolidovaných jednotek státu za předcházející účetní 
období. 

§ 45 
(zrušen) 

Konsolidační rezervní fond 

Položka „C.III.D. Konsolidační rezervní fond“ obsahuje akumulované podíly na výsledcích 
hospodaření v ekvivalenci minulých let konsolidovaných jednotek státu pod podstatným 
vlivem ode dne jejich akvizice. Konsolidační rezervní fond obsahuje též podíly 
konsolidovaných jednotek státu na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu (bez 
výsledku hospodaření) běžného období. 

. 

. 

. 

§ 50 
Dlouhodobé závazky 

Položka 
a) „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden 

rok, 
b) „D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů 

se splatností delší než jeden rok snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů 
se splatností delší než jeden rok, 

c) „D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení“ obsahuje dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace 
plnění ze záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok, 

d) „D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a 
akceptovaných směnek cizích se splatností delší než jeden rok, 

e) „D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky“ obsahuje dlouhodobé závazky nevykazované 
v ostatních položkách dlouhodobých závazků, 

f) „D.II.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění – dlouhodobé“ obsahuje závazky 
zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti 
jeden rok a delší, zejména závazky za plátci pojistného, závazky k poskytovatelům 
zdravotní péče, závazky z přerozdělení pojistného, závazky z plnění mezinárodních smluv 
o zdravotní péči, ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění, pokud tyto závazky 
neobsahují položky dlouhodobých závazků D.II.1. až D.II.9. 

§ 51 
Krátkodobé závazky 

 (1) Položka 
a) „D.III.1. Krátkodobé úvěry“ obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých 

zápůjček, 
b)  „D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)“ obsahuje částky, které jsou 

poskytované bankou na základě eskontu směnek, popřípadě jiných cenných papírů 
(dluhopisů) s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které převzala banka od 
konsolidovaných jednotek státu k inkasu před dobou jejich splatnosti, 
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c) „D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů, 
které mají dobu splatnosti jeden rok nebo kratší snížené o výši ocenění nabytých 
vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší. 

 (2) Položka 
a) „D.III.5. Dodavatelé“ obsahuje stav a pohyby krátkodobých částky dluhů vůči 

dodavatelům, vyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli, 
b) „D.III.6. Směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek 

cizích se splatností jeden rok nebo kratší, 
c) „D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a 

závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům, 
d) „D.III.8. Závazky z dělené správy“ obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, 

poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 
 (3) Položka 
a)  „D.III.10. Zaměstnanci“ obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči 

zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám, 
b)  „D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům“ obsahuje částky ostatních dluhů vůči 

zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného, 
c) „D.III.12. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle 

zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, 

d) „D.III.13. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle 
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, 

e) „D.III.14. Důchodové spoření“ obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření 
podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření. 

 (4) Položka 
a) „D.III.15. Daň z příjmů“ obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů, 
b) „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ 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, 

c) „D.III.17. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z 
přidané hodnoty vůči správci daně. 

 (5) Položka 
a)  „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ 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, 

b) „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ 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, 

c) „D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím“ 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. 

 (6) Položka 
a) „D.III.21. Přijaté zálohy daní“ obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a 

jiná obdobná peněžitá plnění, 
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b) „D.III.22. Přeplatky na daních“ obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, 
poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, 

c) „D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní“ obsahuje u správce daně závazky k vrácení 
daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené 
podle daňového řádu, 

d) „D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně závazky vyplývající z 
rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 

e) „D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje závazky 
správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění 
a mezinárodního vymáhání pohledávek. 

 (7) Položka 
a) „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“ obsahuje krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z 

titulu realizace plnění ze záruk, 
b) „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje částky krátkodobých dluhů z 

pevných termínových operací a opcí, 
c) „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“ obsahuje dluhy z neukončených 

finančních operací, zejména rep, 
d) „D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů“ obsahuje částky 

dluhů konsolidovaných jednotek státu jako akcionáře či jiného společníka z titulu 
upsaných a dosud nesplacených podílů. 

 (8) Položka 
a)  „D.III.35. Výdaje příštích období“ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním 

obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn, 
b)  „D.III.36. Výnosy příštích období“ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které 

patří do výnosů v následujících účetních obdobích, 
c)  „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ 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 
D.II.7., D.III.18., D.III.19., D.III.20. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech 
účtovat v knihách podrozvahových účtů, 

d)  „D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky“ obsahuje krátkodobé závazky nevykazované v 
ostatních položkách krátkodobých závazků, 

e)  „D.III.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje dluhy 
zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti 
jeden rok a kratší, zejména dluhy za plátci pojistného, dluhy k poskytovatelům zdravotní 
péče, dluhy z přerozdělení pojistného, dluhy z plnění mezinárodních smluv o zdravotní 
péči, ostatní dluhy z veřejného zdravotního pojištění, pokud tyto dluhy neobsahují položky 
krátkodobých závazků D.III.1. až D.III.38. 

HLAVA III 

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU NÁKLADŮ A 
VÝNOSŮ STÁTU 

. 

. 

. 

Díl 2 

Výnosy 
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. 

. 

. 

§ 60a 
Zisk nebo ztráta z přecenění metodou konsolidace ekvivalencí 

Položka 
a) „B.VI.A. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše 

výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou 
konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky, 

b) „B.VI.B. Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu v ekvivalenci“ obsahuje 
poměrné části výše ostatních změn hodnot vlastního kapitálu s výjimkou výsledků 
hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou 
konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky. 

Díl 3 

Výsledek hospodaření 

§ 61 

 Položka 
a) „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY 

CELKEM“ sníženou o součet položek „A.I. Náklady z činnosti“ až „A.IV.5. Náklady z 
ostatních sdílených daní a poplatků“, 

b) „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje hodnotu položky „B. 
Výnosy celkem“ sníženou o hodnotu položky „A. Náklady celkem“, 

c) „C.I.A. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje menšinový 
podíl ostatních vlastníků menšinových podílů na výsledku hospodaření běžného účetního 
období ovládaných a řízených osob,  

d) „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ obsahuje výši 
výsledku hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné 
konsolidace a zjednodušenou metodou plné konsolidace, 

d) „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje výši výsledku 
hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné 
konsolidace, zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou konsolidace 
ekvivalencí. 

e) „C.I.C. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše 
výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou 
konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky. 

. 

. 

. 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 65 
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(1) Za účetní období roku 2015 tvoří dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 
účetní jednotka, která je vybranou účetní jednotkou, s výjimkou příspěvkové organizace, a 
městské části hlavního města Prahy. 

(2) Seznam podle § 11 ve stavu k 31. prosinci 2014 předávají spravující jednotky podle § 
3 písm. b) a c) a v případě spravující jednotky podle § 3 písm. d) pouze obce, jejichž počet 
obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 
000, a to nejpozději do 31. března 2015. 

(3) Za účetní období roku 2015 tvoří Konsolidační celek Česká republika podle § 7 vyšší 
dílčí konsolidační celek státu vládní část a vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální 
část. 

(4) Ustanovení § 9, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2 písm. a) a b) a § 14 odst. 5 se použijí poprvé 
za účetní období roku 2016. 

(5) Za účetní období roku 2015 nevykazuje ministerstvo v účetních výkazech za Českou 
republiku stavy minulého období. 

(6) Za účetní období roku 2015 ministerstvo sestavuje podle § 15 odst. 3 účetní výkazy za 
Českou republiku do 30. listopadu následujícího roku. 

(7) Výkaz peněžních toků za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu se 
sestavuje poprvé za účetní období roku 2019 2022. 

. 

. 

.  
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014 Sb. 

Souhrnný výkaz majetku a závazků státu 
 Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu. 

Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 2 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 
 

 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014 Sb. 
Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu 

 Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu. 

Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 3 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 

. 

. 

. 
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Vybraná ustanovení novel 

 Čl. II vyhlášky č. …/2017 Sb.  

Přechodná ustanovení  
V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 312/2014 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

Čl. III vyhlášky č. …/2017 Sb. 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.  
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součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
Stálá aktiva součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. a 
A.I.A.

součet A.I.1. až A.I.9. a 
A.I.A.

součet A.I.1. až A.I.9. a 
A.I.A.

součet A.I.1. až A.I.9. 
a A.I.A.

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2. Software
A.I.3. Ocenitelná práva
A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
A.I.A. Konsolidační rozdíl

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až 
A.II.10.

součet A.II.1. až A.II.10. součet A.II.1. až A.II.10. součet A.II.1. až 
A.II.10.

A.II.1. Pozemky
A.II.2. Kulturní předměty
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

A.III. Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až 
A.III.8. a A.III.A.

součet A.III.1. až 
A.III.8. a A.III.A.

součet A.III.1. až A.III.8. 
a A.III.A.

součet A.III.1. až 
A.III.8. a A.III.A.

A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
A.III.4. Dlouhodobé půjčky
A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
A.III.A. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

A.IV. Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až 
A.IV.7. a A.IV.A.

součet A.IV.1. až 
A.IV.7. a A.IV.A.

součet A.IV.1. až 
A.IV.7. a A.IV.A.

součet A.IV.1. až 
A.IV.7. a A.IV.A.

A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů
A.IV.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé

Oběžná aktiva součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.

B.I. Zásoby součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až 
B.I.10.

B.I.1. Pořízení materiálu
B.I.2. Materiál na skladě
B.I.3. Materiál na cestě
B.I.4. Nedokončená výroba
B.I.5. Polotovary vlastní výroby
B.I.6. Výrobky
B.I.7. Pořízení zboží
B.I.8. Zboží na skladě
B.I.9. Zboží na cestě
B.I.10. Ostatní zásoby

B.II. Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až 
B.II.33. a B.II.A.

součet B.II.1. až B.II.33. 
a B.II.A.

součet B.II.1. až B.II.33. 
a B.II.A.

součet B.II.1. až 
B.II.33. a B.II.A.

B.II.1. Odběratelé
B.II.2. Směnky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci
B.II.10. Sociální zabezpečení
B.II.11. Zdravotní pojištění
B.II.12. Důchodové spoření
B.II.13. Daň z příjmů
B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
B.II.15. Daň z přidané hodnoty
B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
B.II.19. Pohledávky ze správy daní
B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní
B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní
B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení
B.II.24. Pevné termínové operace a opce
B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací
B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění
B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů
B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů
B.II.30. Náklady příštích období
B.II.31. Příjmy příštích období
B.II.32. Dohadné účty aktivní
B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky
B.II.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé

B.III. Krátkodobý finanční majetek
součet B.III.1. až 

B.III.17., B.III.A. a 
B.III.B.

součet B.III.1. až 
B.III.17., B.III.A. a 

B.III.B.

součet B.III.1. až 
B.III.17., B.III.A. a 

B.III.B.

součet B.III.1. až 
B.III.17., B.III.A. a 

B.III.B.

AKTIVA
A.

B.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.
Souhrnný výkaz majetku a závazků státu

Sestaveno k 31. 12. _____
(v milionech Kč, s přesností na jedno desetinné místo) 

Netto3)Název položky
Minulé účetní 

období4)Brutto1) Korekce2)

Běžné účetní období
Číslo položky

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPWDY5M1)



Stránka 2

B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.3. Jiné cenné papíry
B.III.4. Termínované vklady krátkodobé
B.III.5. Jiné běžné účty
B.III.6. Účty státních finančních aktiv
B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu
B.III.9. Běžný účet
B.III.10. Běžný účet FKSP
B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
B.III.13. Běžné účty státních fondů
B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu
B.III.15. Ceniny
B.III.16. Peníze na cestě
B.III.17. Pokladna
B.III.A. Běžné účty zdravotních pojišťoven
B.III.B. Ostatní krátkodobý finanční majetek

Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

součet C. a D. součet C. a D.
Vlastní kapitál součet C.I. až C.V. součet C.I. až C.V.

C.I. Jmění a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7., 
C.I.A. a C.I.B.

součet C.I.1. až C.I.7., 
C.I.A. a C.I.B.

C.I.1. Jmění
C.I.2. Fond privatizace
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
C.I.4. Kurzové rozdíly
C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly
C.I.7. Opravy předcházejících účetních období
C.I.A. Ostatní kapitálové fondy
C.I.B. Konsolidační kurzové rozdíly

C.II. Fondy součet C.II.1. až C.II.6. 
a C.II.A.

součet C.II.1. až C.II.6. 
a C.II.A.

C.II.1. Fond odměn
C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb
C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů
C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic
C.II.6. Ostatní fondy
C.II.A. Ostatní fondy tvořené ze zisku

C.III. Konsolidovaný výsledek hospodaření
součet C.III.2. a C.III.A. 

až C.III.D.  C.III.2., 
C.III.A. a C.III.B

součet C.III.2. a C.III.A. 
až C.III.D.  C.III.2., 
C.III.A. a C.III.B

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence
C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
C.III.C. C.III.B. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
C.III.D. Konsolidační rezervní fond

C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření součet C.IV.1. až 
C.IV.4.

součet C.IV.1. až 
C.IV.4.

C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu
C.IV.2. Zvláštní výdajový účet
C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu
C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

C.V. Menšinový vlastní kapitál součet C.V.A. až 
C.V.D.

součet C.V.A. až 
C.V.D.

C.V.A. Menšinový základní kapitál
C.V.B. Menšinové kapitálové fondy
C.V.C. Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku 
C.V.D. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
D.I. Rezervy součet D.I.1. a D.I.A. součet D.I.1. a D.I.A.

D.I.1. Rezervy vybraných účetních jednotek
D.I.A. Rezervy ostatní

D.II. Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.9. 
a D.II.A.

součet D.II.1. až D.II.9. 
a D.II.A.

D.II.1. Dlouhodobé úvěry
D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy
D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení
D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě
D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky
D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
D.II.9. Dlouhodobé zprostředkování transferů
D.II.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé

D.III. Krátkodobé závazky součet D.III.1. až 
D.III.38. a D.III.A.

součet D.III.1. až 
D.III.38. a D.III.A.

D.III.1. Krátkodobé úvěry

C.

D.

Číslo položky Název položky

PASIVA

(v milionech Kč, s přesností na jedno desetinné místo) 

Souhrnný výkaz majetku a závazků státu
Sestaveno k 31. 12. _____

Běžné účetní 
období1)

Minulé účetní 
období2)

Vysvětlivky: 
1) U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni běžného účetního období neupravená o výši oprávek a 
opravných položek. 
 
2) U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se 
vztahují k dané položce, a to vždy s kladným znaménkem. 
 
3) U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se 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“). 
 
4) U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu ve sloupci Netto k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního 
období. 
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D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky
D.III.5. Dodavatelé
D.III.6. Směnky k úhradě
D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy
D.III.8. Závazky z dělené správy
D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
D.III.10. Zaměstnanci
D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
D.III.12. Sociální zabezpečení
D.III.13. Zdravotní pojištění
D.III.14. Důchodové spoření
D.III.15. Daň z příjmů
D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
D.III.17. Daň z přidané hodnoty
D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
D.III.21. Přijaté zálohy daní
D.III.22. Přeplatky na daních
D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní
D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní
D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
D.III.26. Ostatní závazky ze správy daní
D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení
D.III.28. Pevné termínové operace a opce
D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací
D.III.30. Závazky z finančního zajištění
D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů
D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
D.III.35. Výdaje příštích období
D.III.36. Výnosy příštích období
D.III.37. Dohadné účty pasivní
D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky
D.III.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé

Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

Vysvětlivky: 
1) U jednotlivé položky pasiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni. 
 
2) U jednotlivé položky pasiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého účetního období. 
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Náklady součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V.

A.I. Náklady z činnosti součet A.I.1. až A.I.36., A.I.A. a 
A.I.B.

součet A.I.1. až A.I.36., A.I.A. a 
A.I.B.

A.I.1. Spotřeba materiálu
A.I.2. Spotřeba energie
A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
A.I.4. Prodané zboží
A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku
A.I.6. Aktivace oběžného majetku
A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby
A.I.8. Opravy a udržování
A.I.9. Cestovné
A.I.10. Náklady na reprezentaci
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
A.I.12. Ostatní služby
A.I.13. Mzdové náklady
A.I.14. Zákonné sociální pojištění
A.I.15. Jiné sociální pojištění
A.I.16. Zákonné sociální náklady
A.I.17. Jiné sociální náklady
A.I.18. Daň silniční
A.I.19. Daň z nemovitostí
A.I.20. Jiné daně a poplatky
A.I.21. Vratky nepřímých daní
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
A.I.23. Jiné pokuty a penále
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání
A.I.25. Prodaný materiál
A.I.26. Manka a škody
A.I.27. Tvorba fondů
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku
A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
A.I.31. Prodané pozemky
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti
A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven
A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí

A.II. Finanční náklady součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly
A.II.2. Úroky
A.II.3. Kurzové ztráty
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
A.II.5. Ostatní finanční náklady

A.III. Náklady na transfery A.III.A. A.III.A.
A.III.A. Náklady na transfery

A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5.
A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob
A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty
A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní
A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

A.V. Daň z příjmů součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
A.V.1. Daň z příjmů
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů

Výnosy součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.
B.I. Výnosy z činnosti součet B.I.1. až B.I.17. a B.I.A. součet B.I.1. až B.I.17. a B.I.A.

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb
B.I.3. Výnosy z pronájmu
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží
B.I.5. Výnosy ze správních poplatků
B.I.6. Výnosy z místních poplatků
B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
B.I.10. Jiné pokuty a penále
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků
B.I.16. Čerpání fondů
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti
B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění

B.II. Finanční výnosy součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
B.II.2. Úroky
B.II.3. Kurzové zisky
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.
Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu

Sestaveno k 31. 12. ____
(v milionech Kč, s přesností na jedno desetinné místo)

B.

Minulé účetní obdobíČíslo položky Název položky

A.

Běžné účetní období
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B.II.6. Ostatní finanční výnosy
B.III. Výnosy z daní a poplatků součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9.

B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob
B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění
B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty
B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní
B.III.6. Výnosy z majetkových daní
B.III.7. Výnosy z energetických daní
B.III.8. Výnosy z daně silniční
B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků

B.IV. Výnosy z transferů B.IV.A. B.IV.A.
B.IV.A. Výnosy z transferů

B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6.
B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

B.VI. Zisk nebo ztráta z přecenění metodou konsolidace ekvivalencí součet B.VI.A. a B.VI.B. součet B.VI.A. a B.VI.B.
B.VI.A. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
B.VI.B. Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu v ekvivalenci

C.I. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období C.I.B. + C.I.C. C.I.B. + C.I.C.
C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.)
C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A. B. - A.
C.I.A. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence C.I.2. - C.I.A. C.I.2. - C.I.A.
C.I.C. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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	IV.
	PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ
	Změna: 373/2015 Sb.
	.
	.
	.

	ČÁST DRUHÁ
	KONSOLIDAČNÍ CELKY STÁTU
	.
	.
	.
	§ 9
	Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu
	(1) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu vládní část podle § 5 odst. 2 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo poku...
	a)  výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b)  výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(2) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu kraj podle § 5 odst. 3 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za ú...
	a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(3) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu obec podle § 5 odst. 4 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za ú...
	a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(4) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního města Prahy podle § 5 odst. 5 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku...
	a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(5) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí podle § 5 odst. 6 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle záko...
	a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(6) Podmínky významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu se pro zahrnutí účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou, do vyššího dílčího konsolidačního celku státu a do konsolidačního celku Česká republika použijí obdobně.
	(7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje...
	§ 10
	Podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností
	(1) Podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností účetních jednotek tvořících konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále vybraná účetní jednotka, poku...
	(2) Spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí splňuje podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností, pokud za 2 bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku,...
	a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
	c)  celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
	d)  celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
	(3) Pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účetním období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností podle této vyh...
	.
	.
	.
	ČÁST TŘETÍ
	PRAVIDLA KONSOLIDACE
	HLAVA I
	SESTAVOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A DALŠÍCH ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ PRO ÚČELY KONSOLIDACE
	.
	.
	.
	§ 15 Způsob a termíny sestavování účetních výkazů za Českou republiku
	(1) Účetní výkazy za Českou republiku sestavuje ministerstvo na základě účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu a účetních záznamů předaných do centrálního systému účetních informací státu konsolidovanými jednotkami státu.
	(2) Vzory ročních účetních výkazů za Českou republiku sestavovaných k poslednímu dni kalendářního roku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5 k této vyhlášce.
	(3) Ministerstvo sestavuje účetní výkazy za Českou republiku ve stavu k 31. prosinci běžného roku do 30. SzáříS listopadu následujícího roku.
	.
	.
	.
	HLAVA III
	KONSOLIDAČNÍ OPERACE
	.
	.
	.
	§ 22 Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
	(1) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a městská část hlavního města Prahy, si stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, a není povinna p...
	(2) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a městská část hlavního města Prahy, provede vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků podle odstavce 1 ještě před předáním účetních záznamů podle této vyhlášky a tec...
	(3) Povinnost vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků se nevztahuje na vzájemné vztahy zjevně sporné, například pohledávky v soudním řízení, a dále na vzájemné vztahy, na které se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních p...
	(4) V případě rozdílů ve vzájemných vztazích použije ministerstvo hodnotu vykázanou poskytovatelem plnění. Nasvědčují-li okolnosti, že hodnota vykázaná poskytovatelem plnění není správná, určí ministerstvo, kterou z vykázaných hodnot vzájemného vztahu...
	.
	.
	.
	ČÁST ČTVRTÁ
	OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU
	.
	.
	.
	HLAVA II
	OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU MAJETKU A ZÁVAZKŮ STÁTU
	.
	.
	.
	§ 38
	Krátkodobé pohledávky
	(1) Položka
	a) „B.II.1. Odběratelé“ obsahuje částky pohledávek Sza odběrateliS v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
	b) „B.II.2. Směnky k inkasu“ obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných plátců,
	c) „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“ obsahuje částky pohledávek za směnky nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti,
	d) „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem,
	e) „B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti konsolidovaných jednotek státu nebo v souvislo...
	f) „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé“ obsahuje krátkodobé návratné finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů,
	g) „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.
	(2) Položka
	a)  „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“ obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad,
	b) „B.II.10. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
	c) „B.II.11. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
	d) „B.II.12. Důchodové spoření“ obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.
	(3) Položka
	a) „B.II.13. Daň z příjmů“ obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů,
	b) „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ 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 pohle...
	c) „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje pohledávky za správcem daně zejména z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty,
	d) „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžit...
	(4) Položka
	a)  „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou...
	b)  „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou k...
	c) „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ obsahuje pohledávky správce daně pravomocně stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
	d)  „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně pohledávky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
	e) „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.
	(5) Položka
	a) „B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení“ obsahuje krátkodobé pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení,
	b) „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje u územních samosprávných celků a organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí,
	c)  „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.
	(6) Položka
	a) „B.II.30. Náklady příštích období“ obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích,
	b) „B.II.31. Příjmy příštích období“ obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky,
	c) „B.II.32. Dohadné účty aktivní“ obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledáv...
	(7) Položka „B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky se splatností kratší než jeden rok, které neobsahují položky B.II.1. až B.II.32.
	(8) Položka „B.II.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje částky pohledávek zdravotních pojišťoven z titulu veřejného zdravotního pojištění, a to zejména pohledávky za plátci pojistného, pohledávky za poskytovateli zdrav...
	.
	.
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	§ 40
	Krátkodobý finanční majetek
	(1) Položka
	a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“ obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,
	b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ obsahuje dluhové cenné papíry, které konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování.
	(2) Položka
	a)  „B.III.5. Jiné běžné účty“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahu...
	b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,
	c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státní...
	d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“ obsahuje prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrní...
	e) „B.III.9. Běžný účet“ obsahuje zejména peněžní prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,
	f) „B.III.10. Běžný účet FKSP“ obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.
	(3) Položka
	a)  „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,
	b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,
	c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů“ obsahuje u státních fondů peněžní prostředky na účtu u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, s výjimkou peněžních prostředků obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty“ a „B.III.10. Běžný účet FKS...
	d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu“ obsahuje peněžní prostředky fondů organizačních složek státu,
	e) „B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, Sza něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a Skteré slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejmé...
	f) „B.III.16. Peníze na cestě“ 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.
	(4) Položka „B.III.A. Běžné účty zdravotních pojišťoven“ obsahuje běžné účty zdravotních pojišťoven.
	(5) Položka „B.III.B. Ostatní krátkodobý finanční majetek“ obsahuje krátkodobý finanční majetek neuvedený v ostatních položkách krátkodobého finančního majetku.
	.
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	S§ 43
	SKonsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
	S(1) Položka „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu a agregované výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednote...
	S(2) Položka „C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky.
	§ 43
	Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
	Položka „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu a agregované výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu konsolidovaný...
	§ 44
	Výsledek hospodaření minulých let
	(1) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky.
	(2) Položka „SC.III.C.S C.III.B. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ obsahuje výsledky hospodaření konsolidovaných jednotek státu za předcházející účetní období.
	§ 45
	(zrušen)
	SKonsolidační rezervní fond
	SPoložka „C.III.D. Konsolidační rezervní fond“ obsahuje akumulované podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let konsolidovaných jednotek státu pod podstatným vlivem ode dne jejich akvizice. Konsolidační rezervní fond obsahuje též podíl...
	.
	.
	.

	§ 50
	Dlouhodobé závazky
	Položka
	a) „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden rok,
	b) „D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů se splatností delší než jeden rok snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů se splatností delší než jeden rok,
	c) „D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení“ obsahuje dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok,
	d) „D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností delší než jeden rok,
	e) „D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky“ obsahuje dlouhodobé závazky nevykazované v ostatních položkách dlouhodobých závazků,
	f) „D.II.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění – dlouhodobé“ obsahuje závazky zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti jeden rok a delší, zejména závazky za plátci pojistného, závazky k poskytov...

	§ 51
	Krátkodobé závazky
	(1) Položka
	a) „D.III.1. Krátkodobé úvěry“ obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých zápůjček,
	b)  „D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)“ obsahuje částky, které jsou poskytované bankou na základě eskontu směnek, popřípadě jiných cenných papírů (dluhopisů) s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které převzala banka od konsolidova...
	c) „D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů, které mají dobu splatnosti jeden rok nebo kratší snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší.
	(2) Položka
	a) „D.III.5. Dodavatelé“ obsahuje Sstav a pohyby krátkodobýchS částky dluhů Svůči dodavatelům, Svyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
	b) „D.III.6. Směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností jeden rok nebo kratší,
	c) „D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům,
	d) „D.III.8. Závazky z dělené správy“ obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
	(3) Položka
	a)  „D.III.10. Zaměstnanci“ obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám,
	b)  „D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům“ obsahuje částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného,
	c) „D.III.12. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
	d) „D.III.13. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
	e) „D.III.14. Důchodové spoření“ obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.
	(4) Položka
	a) „D.III.15. Daň z příjmů“ obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů,
	b) „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ 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...
	c) „D.III.17. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z přidané hodnoty vůči správci daně.
	(5) Položka
	a)  „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých d...
	b) „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními sl...
	c) „D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dob...
	(6) Položka
	a) „D.III.21. Přijaté zálohy daní“ obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
	b) „D.III.22. Přeplatky na daních“ obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních,
	c) „D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní“ obsahuje u správce daně závazky k vrácení daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle daňového řádu,
	d) „D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně závazky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
	e) „D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje závazky správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.
	(7) Položka
	a) „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“ obsahuje krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk,
	b) „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje částky krátkodobých dluhů z pevných termínových operací a opcí,
	c) „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“ obsahuje dluhy z neukončených finančních operací, zejména rep,
	d) „D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů“ obsahuje částky dluhů konsolidovaných jednotek státu jako akcionáře či jiného společníka z titulu upsaných a dosud nesplacených podílů.
	(8) Položka
	a)  „D.III.35. Výdaje příštích období“ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,
	b)  „D.III.36. Výnosy příštích období“ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,
	c)  „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ 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 výš...
	d)  „D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky“ obsahuje krátkodobé závazky nevykazované v ostatních položkách krátkodobých závazků,
	e)  „D.III.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje dluhy zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména dluhy za plátci pojistného, dluhy k poskytovate...
	HLAVA III
	OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ STÁTU
	.
	.
	.
	Díl 2
	Výnosy
	.
	.
	.
	§ 60a
	Zisk nebo ztráta z přecenění metodou konsolidace ekvivalencí
	Položka
	a) „B.VI.A. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky,
	b) „B.VI.B. Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše ostatních změn hodnot vlastního kapitálu s výjimkou výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalenc...
	Díl 3
	Výsledek hospodaření
	§ 61
	Položka
	a) „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY CELKEM“ sníženou o součet položek „A.I. Náklady z činnosti“ až „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků“,
	b) „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje hodnotu položky „B. Výnosy celkem“ sníženou o hodnotu položky „A. Náklady celkem“,
	c) „C.I.A. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje menšinový podíl ostatních vlastníků menšinových podílů na výsledku hospodaření běžného účetního období ovládaných a řízených osob,
	Sd) „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ obsahuje výši výsledku hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace a zjednodušenou metodou plné konsolidace,
	d) „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje výši výsledku hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí.
	Se) „C.I.C. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky.
	.
	.
	.
	ČÁST PÁTÁ
	PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
	§ 65
	(1) Za účetní období roku 2015 tvoří dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 účetní jednotka, která je vybranou účetní jednotkou, s výjimkou příspěvkové organizace, a městské části hlavního města Prahy.
	(2) Seznam podle § 11 ve stavu k 31. prosinci 2014 předávají spravující jednotky podle § 3 písm. b) a c) a v případě spravující jednotky podle § 3 písm. d) pouze obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 rov...
	(3) Za účetní období roku 2015 tvoří Konsolidační celek Česká republika podle § 7 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část a vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část.
	(4) Ustanovení § 9, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2 písm. a) a b) a § 14 odst. 5 se použijí poprvé za účetní období roku 2016.
	(5) Za účetní období roku 2015 nevykazuje ministerstvo v účetních výkazech za Českou republiku stavy minulého období.
	(6) Za účetní období roku 2015 ministerstvo sestavuje podle § 15 odst. 3 účetní výkazy za Českou republiku do 30. listopadu následujícího roku.
	(7) Výkaz peněžních toků za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu se sestavuje poprvé za účetní období roku S2019S 2022.
	.
	.
	.
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