
IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 

 
Změna: 435/2010 Sb.  
Změna: 403/2011 Sb. 
Změna: 436/2011 Sb.  
Změna: 460/2012 Sb. 
Změna: 473/2013 Sb.  
Změna: 301/2014 Sb.  
Změna: 369/2015 Sb.  
Změna: 273/2017 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 pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 
tohoto zákona: 

. 

. 

. 
ČÁST DRUHÁ 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
HLAVA I 

ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
. 
. 
. 

§ 4 
Rozvaha  

(1) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných 
pasiv. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek rozvahy 
včetně výpočtů součtových položek a její základní závazný vzor a dále závazné vzory pro: 
a) organizační složky státu,  
b) územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, 
c) příspěvkové organizace, 
d) státní fondy. 

 (2) V prvním sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím 
stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného 
účetního období neupravená o výši oprávek a opravných položek (dále jen „Brutto“). 
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(3) Ve druhém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí 
informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (dále jen 
„Korekce“), a to vždy s kladným znaménkem.  

(4) Ve třetím sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky nebo 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“).  

(5) Ve čtvrtém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím 
stavu ve sloupci Netto k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období 
(dále jen „minulé účetní období“). 

(6) V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím 
stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. 

(7) V druhém sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím 
stavu k rozvahovému dni minulého účetního období. 

(8) Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní 
účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech 
směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným znaménkem.  
 Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují 
podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy 
s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 
408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo 
se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo 
k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 248, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 
375, 475 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:  
a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI, 
b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL. 

(9) Kladný zůstatek syntetického účtu 222 se vykazuje se záporným znaménkem v 
položce „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“.  

(10) Položky rozvahy „AKTIVA CELKEM“ ve sloupci Netto a „PASIVA CELKEM“ se 
musí rovnat. 

. 

. 

. 
HLAVA II 

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY  
. 
. 
. 

§ 22 
Krátkodobé pohledávky 

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

soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,  
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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 účetní jednotky 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 a 

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 
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, 
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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.  

. 

. 

. 
§ 25 

Krátkodobý finanční majetek 
(1) Položka  

a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“ obsahuje cenné papíry a podíly 
majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména akcie a 
podílové listy investičních společností, 

b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ obsahuje dluhové cenné papíry, které 
účetní jednotka určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční 
poukázky a směnky určené k obchodování.  
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(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 financí (dále jen „ministerstvo“) 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 u bank 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 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 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, 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 účetní jednotky, pokutové příkazové 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. 

. 

. 
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. 
§ 31 

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. 

§ 32 
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 účetní 
jednotky k inkasu před dobou jejich splatnosti,  

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, 
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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, 
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,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASMLP5TS)



 8 

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 účetní jednotky 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. 

. 

. 

. 
HLAVA VI 

USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH 
INFORMACÍ V PŘÍLOZE  

§ 45 
(1) Příloha je členěna na položky v tomto pořadí:  

a) členění podle zákonných ustanovení, a to položka 
1. „A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona“, 
2. „A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona“, 
3. „A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona“ obsahuje informace podle § 7 odst. 5 

zákona kromě informací o stavu účtů v knize podrozvahových účtů, 
4. „A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů“ 

obsahuje informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů, 
5. „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ obsahuje informace o zápisu do 

veřejného rejstříku, 
6. „A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona“, 

b) členění podle ustanovení této vyhlášky, a to položka  
1. „B.1. Informace podle § 66 odst. 6“, 
2. „B.2. Informace podle § 66 odst. 8“, 
3. „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“, 

c) doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ a „C.I.3. 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“, a to v členění: 
1. „C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní 

období“,  
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2. „C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové 
souvislosti“, a to u vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek 
státu,  

d) členění pro zvláštní účely, a to položka 
1. „D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku“ 

obsahuje v případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, 
nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) počet 
jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o 
skutečném stavu tohoto majetku, nebo seznam tohoto majetku, 

2. „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ obsahuje celkovou 
výměru lesních pozemků s lesním porostem uvedenou v m2, pokud účetní jednotka 
vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s 
lesním porostem, 

3. „D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 
Kč/m2“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem 
uvedené v položce „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ 
přílohy stanovenou jako součin této výměry a průměrné hodnoty zásoby surového 
dřeva na m2, která činí 57 Kč za m2; hodnota se uvádí v Kč, 

4. „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ 
obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem, pokud účetní 
jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních 
pozemků s lesním porostem, v případě, že účetní jednotka má k dispozici ocenění 
lesního porostu také jiným způsobem než podle předchozího bodu; hodnota se 
uvádí v m2, 

5. „D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným 
způsobem“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním 
porostem uvedené v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ přílohy; hodnota se uvádí v Kč, 

6. „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ obsahuje průměrnou výši ocenění lesních pozemků 
s lesním porostem uvedených v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním 
porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy, vypočtenou jako vážený aritmetický 
průměr; hodnota se uvádí v Kč/m2, 

7. „D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem“ obsahuje bližší 
informace  k položkám „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ až „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních 
pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“, zejména o způsobu 
stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění, 

e) ostatní doplňující informace k jiným částem účetní závěrky, a to položka  
1. „E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy“ obsahuje zejména doplňující 

a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy neuvedené podle písmen 
a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují 
další informace , které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona,  

2. „E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty“ obsahují zejména 
doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty 
neuvedené podle písmen a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní 
skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 
zákona,  
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3. „E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích“ obsahují 
zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám přehledu 
o peněžních tocích neuvedené podle písmene a), 

4. „E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu“ 
obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám 
přehledu o změnách vlastního kapitálu neuvedené podle písmene a),  

f) informace o tvorbě a čerpání fondů, a to položka „F. Doplňující informace k fondům 
účetní jednotky“ obsahuje doplňující informace k tvorbě a čerpání fondů účetní 
jednotky,  

g) doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy v tomto členění: 
„G.1. Bytové domy a bytové jednotky“, 
„G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu“, 
„G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky“, 
„G.4. Komunikace a veřejné osvětlení“, 
„G.5. Jiné inženýrské sítě“ a 
„G.6. Ostatní stavby“, 

h) doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ rozvahy v tomto členění: 
1. „H.1. Stavební pozemky“, 
2. „H.2. Lesní pozemky“, 
3. „H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky“, 
4. „H.4. Zastavěná plocha“ a 
5. „H.5. Ostatní pozemky“,  

i) doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu 
zisku a ztráty v tomto členění: 
1. „I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“, 
2. „I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou“,  

j) doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu 
zisku a ztráty v tomto členění: 
1. „J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“, 
2. „J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou“,. 

k) doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"; členění 
položek vychází z obsahového vymezení položek rozpočtové skladby třídy 5 
(seskupení položek 50 a 54) podle vyhlášky o rozpočtové skladbě.  

(2) Informace uváděná v příloze se označuje číslem položky přílohy, pokud se 
vztahuje ke konkrétní položce části účetní závěrky také číslem této položky. 

(3) Účetní jednotky uvádějí v příloze č. 5 k této vyhlášce ve sloupcích týkajících se 
minulého účetního období informace o stavu příslušné položky vykázané k rozvahovému 
dni minulého účetního období. 

(4) V příloze se neuvádějí informace o skutečnostech, které jsou podle jiného 
právního předpisu10) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi.  

                                                 
10) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 46 
(zrušen) 

Přehled tvorby a použití fondu privatizace 
(1) Uspořádání přehledu tvorby a použití fondu privatizace a jeho závazný vzor 

stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. 
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na ministerstvo. 
(3) Položka 

a) „H.I. Počáteční zůstatek“ obsahuje počáteční zůstatek fondu privatizace k prvnímu dni 
běžného účetního období, 

b) „H.II.1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období“ obsahuje kladný 
výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období, 

c)  „H.II.2. Výsledek hospodaření (zisk) předcházejících účetních období“ obsahuje kladný 
výsledek hospodaření fondu privatizace za předcházející účetní období, 

d) „H.II.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek“ 
obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek do fondu privatizace od 
vybraných účetních jednotek, 

e) „H.III.1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období“ obsahuje záporný 
výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období, 

f)  „H.III.2. Výsledek hospodaření (ztráta) předcházejících účetních období“ obsahuje 
záporný výsledek hospodaření fondu privatizace za předcházející účetní období, 

g) „H.III.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám“ 
obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek z fondu privatizace vybraným 
účetním jednotkám, 

h) „H.IV. Konečný zůstatek“ obsahuje konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému 
dni běžného účetního období, 

i) „H.V.1. Převody do státního rozpočtu“ obsahuje náklady z titulu převodu peněžních 
prostředků zejména organizačním složkám státu a státním fondům na účely stanovené 
zákonem o zrušení Fondu národního majetku, 

j) „H.V.2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady na bezúplatně 
převedený dlouhodobý majetek fondu privatizace s výjimkou převodů vybraným 
účetním jednotkám. 

. 

. 

. 
ČÁST TŘETÍ 

NĚKTERÉ ÚČETNÍ METODY 
. 
. 
. 

                                                                                                                                                    
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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§ 71 
Metoda oceňování souboru majetku 

(1) Soubor majetku (§ 24 odst. 4 zákona) je tvořen více věcmi a zpravidla je 
charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních 
památek, předmětů kulturní hodnoty určením společných znaků jeho částí nebo prvků 
(dále jen „soubor majetku“) s ohledem na jiný právní předpis. Do souboru majetku nelze 
zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou. 

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se 
oceňuje  
a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor 

majetku, nebo  
b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých 

věcí tvořících soubor majetku. 
(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle 

odstavce 2 písm. a), ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke 
změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se 
upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká. Soubor majetku oceněný podle 
odstavce 2 písm. a) nelze rozšiřovat o kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty, u 
nichž je známa pořizovací cena známé jejich ocenění. 

(4) Sbírka muzejní povahy, u které není známé ocenění známa pořizovací cena, se 
oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky muzejní 
povahy se nemění.  Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je 
známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc 
je vykázána v položce „A.II.2. Kulturní předměty“.  

(5) Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známé její 
ocenění, a to o věc, která je oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této sbírky muzejní povahy 
se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.  

(6) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka 
průkazným účetním záznamem.  

§ 72 
Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv 

(1) Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se 
oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených 
podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6. 

(2) Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se 
oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených 
podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za 3 
následující účetní období. 

(3) Krátkodobé podmíněné závazky a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se 
oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených 
podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6 

(4) Dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se 
oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených 
podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za 3 
následující účetní období. 
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(5) V případě, že je stanovena konkrétní výše podmíněných aktiv nebo podmíněných 
pasiv, například na základě pojistné smlouvy, stanoví se výše ocenění podle této 
smlouvy. 

(6) (5) Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, 
dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke 
konci rozvahového dne. 

. 

. 

. 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Rozvaha 
 Příloha č. 5 – Rozvaha. 

 
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 1 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 

. 

. 

. 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Příloha 
 Příloha č. 5 - Příloha. 

 
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 5 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 

 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Přehled tvorby a použití fondu privatizace 
(zrušena) 

 Příloha č. 5 – Přehled tvorby a použití fondu privatizace. 
 
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 5 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 

. 

. 

. 
Vybraná ustanovení novel 

Čl. II vyhlášky č. …/2017 Sb. 
Přechodná ustanovení 

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška 
č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-
li dále stanoveno jinak. 
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2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce 
sestavované k 31. prosinci 2017. 

 
Čl. III vyhlášky č. …/2017 Sb. 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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Příloha č. 1

. 1 2 3 4

BRUTTO KOREKCE NETTO
součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.

součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.

1. 012
2. 013
3. 014
4. 015
5. 018
6. 019
7. 041
8. 051
9. 035

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.
1. 031
2. 032
3. 021
4. 022
5. 025
6. 028
7. 029
8. 042
9. 052

10. 036
součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.

1. 061
2. 062
3. 063
4. 067
5. 068
6. 069
7. 043
8. 053

součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. 462
2. 464
3. 465
4. 466
5. 469
6. 471
7. 475

součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
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.

1. 111
2. 112
3. 119
4. 121
5. 122
6. 123
7. 131
8. 132
9. 138

10. 139
součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33.

1. 311
2. 312
3. 313
4. 314
5. 315
6. 316
7. 317
8. 319
9. 335

10. 336
11. 337
12. 338
13. 341
14. 342
15. 343
16. 344
17. 346
18. 348
19. 352
20. 355
21. 356
22. 358
23. 361
24. 363
25. 369
26. 365
27. 367
28. 373
29. 375
30. 381
31. 385
32. 388
33. 377

součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.
1. 251
2. 253
3. 256
4. 244
5. 245
6. 247
7. 248
8. 249
9. 241

10. 243
11. 231
12. 236
13. 224
14. 225
15. 263
16. 262
17. 261

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ
součet C. a D. součet C. a D.

součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.

1. 401
2. 402
3. 403
4. 405
5. 406
6. 407

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Jiné cenné papíry

Pokladna

Fond privatizace

Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty

Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Pohledávky z přerozdělovaných daní

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Náklady příštích období

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Sociální zabezpečení

Zúčtování z přerozdělování daní

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Krátkodobé zprostředkování transferů

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z příjmů

Pohledávky z neukončených finančních operací

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Dlouhodobé pohledávky z ručení
Ostatní dlouhodobé pohledávky

Běžné účty státních fondů

Pohledávky z vydaných dluhopisů

C.

Ceniny

Běžný účet

Účty státních finančních aktiv

Základní běžný účet územních samosprávných celků

PASIVA CELKEM

Běžný účet FKSP

Číslo položky

II. Krátkodobé pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry

Výrobky
Pořízení zboží

Krátkodobé poskytnuté zálohy

I.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Zboží na cestě

Kurzové rozdíly

Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

Majetkové cenné papíry k obchodování

Běžné účty fondů organizačních složek státu

Jiné oceňovací rozdíly

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba

Zboží na skladě

Odběratelé

Polotovary vlastní výroby

Pořízení materiálu
I. Zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

IV. Dlouhodobé pohledávky

B. Oběžná aktiva

Dlouhodobé půjčky

III. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé zprostředkování transferů

Termínované vklady dlouhodobé

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

A.

Ocenitelná práva

Pozemky
Kulturní předměty
Stavby

Pěstitelské celky trvalých porostů

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Stálá aktiva

Software

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Rozvaha

sestavená k … 

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

AKTIVA CELKEM

Název položky BĚŽNÉČíslo položky Syntetický 
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

Název položky Syntetický 
účet

Ostatní zásoby

Pevné termínové operace a opce

Ostatní pohledávky ze správy daní

Pohledávky ze správy daní

Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

Krátkodobé pohledávky z ručení

Pohledávky za zaměstnanci

Příjmy příštích období

Pohledávky z finančního zajištění

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Dluhové cenné papíry k obchodování

Peníze na cestě

Jmění účetní jednotky

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

1
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7. 408
součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.

1. 411
2. 412
3. 413
4. 414
5. 416
6. 419

součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1.
2. 431
3. 432

součet C.IV.1. až C.IV.4. součet C.IV.1. až C.IV.4.
1. 222
2. 223
3. 227
4. 404

součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
 = D.I.1.  = D.I.1.

1. 441
součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.

1. 451
2. 452
3. 453
4. 455
5. 456
6. 457
7. 459
8. 472
9. 475

součet D.III.1. až D.III.38. součet D.III.1. až D.III.38.
1. 281
2. 282
3. 283
4. 289
5. 321
6. 322
7. 324
8. 325
9. 326

10. 331
11. 333
12. 336
13. 337
14. 338
15. 341
16. 342
17. 343
18. 345
19. 347
20. 349
21. 351
22. 353
23. 354
24. 355
25. 357
26. 359
27. 362
28. 363
29. 364
30. 366
31. 368
32. 374
33. 375
34. 248
35. 383
36. 384
37. 389
38. 378

I. Rezervy
Rezervy

III.

Fondy účetní jednotky

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Dlouhodobé zprostředkování transferů

Dlouhodobé závazky z ručení

Zvláštní výdajový účet

III.

II.

Daň z přidané hodnoty

Dlouhodobé závazky

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

Krátkodobé závazky

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Ostatní závazky ze správy daní

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Opravy předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Ostatní fondy

Přijaté zálohy daní
Přeplatky na daních

Dlouhodobé směnky k úhradě

Zaměstnanci

Jiné krátkodobé půjčky

Směnky k úhradě

Závazky z vratek nepřímých daní
Zúčtování z přerozdělování daní

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z příjmů

Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

Účet hospodaření státního rozpočtu

Příjmový účet organizačních složek státu

Ostatní krátkodobé závazky

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Výnosy příštích období
Výdaje příštích období

Dohadné účty pasivní

Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

Závazky z finančního zajištění

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Krátkodobé závazky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z neukončených finančních operací

Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

Jiné závazky vůči zaměstnancům

Cizí zdroje

Dlouhodobé přijaté zálohy

Krátkodobé zprostředkování transferů

Sociální zabezpečení

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z dělené správy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Dodavatelé

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

D.

Fond reprodukce majetku, fond investic

II.

IV.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb

2
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Příloha č. 1

. 1 2 3 4

BRUTTO KOREKCE NETTO
součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.

součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.

1. 012
2. 013
3. 014
4. 015
5. 018
6. 019
7. 041
8. 051
9. 035

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.
1. 031
2. 032
3. 021
4. 022
5. 025
6. 028
7. 029
8. 042
9. 052

10. 036
součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.

1. 061
2. 062
3. 063
4. 067
5. 068
6. 069
7. 043
8. 053

součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. 462
2. 464
3. 465
4. 466
5. 469
6. 471
7. 475

součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
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.

1. 111
2. 112
3. 119
4. 121
5. 122
6. 123
7. 131
8. 132
9. 138

10. 139
součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33.

1. 311
2. 312
3. 313
4. 314
5. 315
6. 316
7. 317
9. 335

10. 336
11. 337
12. 338
13. 341
14. 342
15. 343
16. 344
17. 346
18. 348
19. 352
20. 355
21. 356
22. 358
23. 361
24. 363
25. 369
26. 365
27. 367
28. 373
29. 375
30. 381
31. 385
32. 388
33. 377

součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.
1. 251
2. 253
3. 256
4. 244
5. 245
6. 247
7. 248
8. 249
9. 241

10. 243
14. 225
15. 263
16. 262
17. 261

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ
součet C. a D. součet C. a D.

součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.

1. 401
2. 402
4. 405
5. 406
6. 407
7. 408

součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
2. 412
3. 413
4. 414

součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.

Název položky

Účty státních finančních aktiv
Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

Termínované vklady krátkodobé

Běžný účet FKSP

Ceniny
Běžné účty fondů organizačních složek státu

Peníze na cestě
Pokladna

Dluhové cenné papíry k obchodování

Krátkodobé zprostředkování transferů

Zúčtování z přerozdělování daní

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

Dohadné účty aktivní

Jiné cenné papíry

Jiné běžné účty

Pohledávky z neukončených finančních operací

Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
Ostatní pohledávky ze správy daní

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Krátkodobé pohledávky

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Odběratelé

Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby

Dlouhodobé pohledávky z ručení

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Zboží na skladě

Ostatní zásoby
Zboží na cestě

I.
B.

III.

II.

IV.

Pořízení zboží

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Materiál na skladě

Výrobky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Kulturní předměty

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Dlouhodobé půjčky

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Pěstitelské celky trvalých porostů

Pozemky

Stavby

Pohledávky ze správy daní

Termínované vklady dlouhodobé

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Krátkodobé pohledávky z ručení

Příjmy příštích období

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Náklady příštích období

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Dlouhodobé zprostředkování transferů

Pohledávky za zaměstnanci

Pevné termínové operace a opce

Pohledávky z finančního zajištění

Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Sociální zabezpečení

Daň z příjmů

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

Směnky k inkasu

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Materiál na cestě

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Pořízení materiálu

Dlouhodobé pohledávky

okamžik sestavení: 

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k … 

Syntetický 
účet

C.

II.

I.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Majetkové cenné papíry k obchodování
III.

Číslo položky

Běžný účet

PASIVA CELKEM

III.

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Název položky

Software
Ocenitelná práva

A.
I.

Stálá aktiva
AKTIVA CELKEM

Číslo položky

Povolenky na emise a preferenční limity

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Rezervní fond z ostatních titulů
Výsledek hospodaření

Fondy účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb

Jmění účetní jednotky

Jiné oceňovací rozdíly

Kurzové rozdíly
Fond privatizace

Opravy předcházejících účetních období

Syntetický 
účet

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
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1.
2. 431
3. 432

součet C.IV.1. až C.IV.4. součet C.IV.1. až C.IV.4.
1. 222
2. 223
3. 227
4. 404

součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
 = D.I.1.  = D.I.1.

1. 441
součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.

1. 451
2. 452
3. 453
4. 455
5. 456
6. 457
7. 459
8. 472
9. 475

součet D.III.1. až D.III.38. součet D.III.1. až D.III.38.
1. 281
2. 282
3. 283
4. 289
5. 321
6. 322
7. 324
8. 325
9. 326

10. 331
11. 333
12. 336
13. 337
14. 338
15. 341
16. 342
17. 343
18. 345
19. 347
20. 349
21. 351
22. 353
23. 354
24. 355
25. 357
26. 359
27. 362
28. 363
29. 364
30. 366
31. 368
32. 374
33. 375
34. 248
35. 383
36. 384
37. 389
38. 378

Účet hospodaření státního rozpočtu

Rezervy
Dlouhodobé závazky

III.

D.

IV.

I.

II.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
Příjmový účet organizačních složek státu
Zvláštní výdajový účet

Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

Závazky z vratek nepřímých daní
Zúčtování z přerozdělování daní
Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Cizí zdroje
Rezervy

Ostatní krátkodobé závazky

Závazky z neukončených finančních operací

Sociální zabezpečení

Zaměstnanci

Závazky z finančního zajištění

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Výnosy příštích období

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Krátkodobé závazky z ručení

Výdaje příštích období

Pevné termínové operace a opce

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

Dohadné účty pasivní

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Přijaté zálohy daní

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmů

Jiné závazky vůči zaměstnancům

Přeplatky na daních

Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

Ostatní závazky ze správy daní

Krátkodobé zprostředkování transferů

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

Dlouhodobé zprostředkování transferů
Krátkodobé závazky

Dlouhodobé úvěry

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Ostatní dlouhodobé závazky

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Dlouhodobé přijaté zálohy

Dodavatelé

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Závazky z dělené správy

Směnky k úhradě

Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

Krátkodobé přijaté zálohy

Jiné krátkodobé půjčky

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
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. 1 2 3 4

BRUTTO KOREKCE NETTO
součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.

součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.

1. 012
2. 013
3. 014
4. 015
5. 018
6. 019
7. 041
8. 051
9. 035

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.
1. 031
2. 032
3. 021
4. 022
5. 025
6. 028
7. 029
8. 042
9. 052

10. 036
součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.

1. 061
2. 062
3. 063
4. 067
5. 068
6. 069
7. 043
8. 053

součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. 462
2. 464
3. 465
4. 466
5. 469
6. 471

součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
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.

1. 111
2. 112
3. 119
4. 121
5. 122
6. 123
7. 131
8. 132
9. 138

10. 139
součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33.

1. 311
2. 312
3. 313
4. 314
5. 315
6. 316
7. 317
8. 319
9. 335

10. 336
11. 337
12. 338
13. 341
14. 342
15. 343
16. 344
17. 346
18. 348
23. 361
24. 363
25. 369
26. 365
27. 367
28. 373
29. 375
30. 381
31. 385
32. 388
33. 377

součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.
1. 251
2. 253
3. 256
4. 244
5. 245
9. 241

11. 231
12. 236
15. 263
16. 262
17. 261

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ
součet C. a D. součet C. a D.

součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.

1. 401
3. 403
4. 405
5. 406
6. 407
7. 408

součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
6. 419

součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1.
2. 431
3. 432

součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
 = D.I.1.  = D.I.1.

1. 441
součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.

1. 451
2. 452

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

III.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Materiál na cestě
Nedokončená výroba

Materiál na skladě

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé

Dlouhodobé pohledávky z ručení

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva

Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

IV.

AKTIVA CELKEM
A. Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software

I.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky

Ocenitelná práva

II.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Pěstitelské celky trvalých porostů

Povolenky na emise a preferenční limity

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k …

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

okamžik sestavení: 

BĚŽNÉ
Syntetický 

účetČíslo položky Název položky

II. Krátkodobé pohledávky

Zboží na cestě
Ostatní zásoby

Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Pořízení materiálu
I. Zásoby

B.

Odběratelé
Směnky k inkasu

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení

Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Ostatní fondy

Jmění účetní jednotky

Rezervy

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Opravy předcházejících účetních období
Jiné oceňovací rozdíly

Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Peníze na cestě

Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Pevné termínové operace a opce

Pohledávky z finančního zajištění
Pohledávky z vydaných dluhopisů

Náklady příštích období

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Krátkodobé zprostředkování transferů

Pohledávky z přerozdělovaných daní

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Pohledávky z neukončených finančních operací

Syntetický 
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Jiné běžné účty

Základní běžný účet územních samosprávných celků

Název položkyČíslo položky

Ceniny

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

D.

II.

I.

III.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

III.

C.
PASIVA CELKEM

II.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Kurzové rozdíly

Fondy účetní jednotky

Pokladna

Vlastní kapitál

Výsledek hospodaření

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Cizí zdroje

Krátkodobé pohledávky z ručení

Běžný účet

Rezervy

Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

Příjmy příštích období

Termínované vklady krátkodobé

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
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3. 453
4. 455
5. 456
6. 457
7. 459
8. 472

součet D.III.1. až D.III.38. součet D.III.1. až D.III.38.
1. 281
2. 282
3. 283
4. 289
5. 321
6. 322
7. 324
8. 325
9. 326

10. 331
11. 333
12. 336
13. 337
14. 338
15. 341
16. 342
17. 343
18. 345
19. 347
20. 349
27. 362
28. 363
29. 364
30. 366
31. 368
32. 374
33. 375
35. 383
36. 384
37. 389
38. 378

Závazky z dělené správy

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ručení

III.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

Dodavatelé
Jiné krátkodobé půjčky

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

Ostatní krátkodobé závazky

Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období

Pevné termínové operace a opce

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky z finančního zajištění

Daň z přidané hodnoty

Výdaje příštích období

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Krátkodobé zprostředkování transferů

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Závazky z neukončených finančních operací

Krátkodobé závazky z ručení

Dlouhodobé směnky k úhradě

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Směnky k úhradě

Sociální zabezpečení

Daň z příjmů

Ostatní dlouhodobé závazky

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé úvěry

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
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Příloha č. 1

. 1 2 3 4

BRUTTO KOREKCE NETTO
součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.

součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.

1. 012
2. 013
3. 014
4. 015
5. 018
6. 019
7. 041
8. 051
9. 035

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.
1. 031
2. 032
3. 021
4. 022
5. 025
6. 028
7. 029
8. 042
9. 052

10. 036
součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.

1. 061
2. 062
3. 063
5. 068
6. 069

součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. 462
2. 464
3. 465
5. 469
6. 471

součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
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.

1. 111
2. 112
3. 119
4. 121
5. 122
6. 123
7. 131
8. 132
9. 138

10. 139
součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33.

1. 311
4. 314
5. 315
6. 316
9. 335

10. 336
11. 337
12. 338
13. 341
14. 342
15. 343
16. 344
17. 346
18. 348
28. 373
30. 381
31. 385
32. 388
33. 377

součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.
1. 251
2. 253
3. 256
4. 244
5. 245
9. 241

10. 243
15. 263
16. 262
17. 261

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ
součet C. a D. součet C. a D.

součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.

součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. 401
3. 403
4. 405
5. 406
6. 407
7. 408

součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
1. 411
2. 412
3. 413
4. 414
5. 416

součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1.
2. 431
3. 432

součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
 = D.I.1.  = D.I.1.

1. 441
součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.

1. 451
2. 452
4. 455
7. 459
8. 472

součet D.III.1. až D.III.38. součet D.III.1. až D.III.38.
1. 281
4. 289
5. 321
7. 324
9. 326

10. 331

Dlouhodobé závazky

Běžný účet FKSP

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby

Polotovary vlastní výroby
Výrobky

Materiál na skladě
Pořízení materiálu

Výsledek hospodaření běžného účetního období

I.
B.

Krátkodobé přijaté zálohy

Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

Termínované vklady krátkodobé

Krátkodobý finanční majetek

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Dodavatelé

Fondy účetní jednotky

Fond reprodukce majetku, fond investic

Jiné krátkodobé půjčky

Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Oběžná aktiva

Nedokončená výroba

Daň z příjmů

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

III.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

II.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

BĚŽNÉ

I.
A. Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva

Syntetický 
účet

Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo položky Název položky

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

IV.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Materiál na cestě

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k … 

MINULÉ

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

okamžik sestavení: 

AKTIVA CELKEM

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Stavby

D. Cizí zdroje

Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

II. Krátkodobé pohledávky
Odběratelé

C.
PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Číslo položky

Jmění účetní jednotky

Kurzové rozdíly

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

Jiné běžné účty

III.

Příjmy příštích období

Ostatní krátkodobé pohledávky

Peníze na cestě
Ceniny

Dohadné účty aktivní

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

ÚČETNÍ OBDOBÍNázev položky Syntetický 
účet

Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry

Běžný účet

III.
Krátkodobé úvěry

Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy

Krátkodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Výsledek hospodaření

Ostatní dlouhodobé závazky

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Rezervní fond z ostatních titulů

Jiné oceňovací rozdíly

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Pokladna

Rezervy
I. Rezervy

Opravy předcházejících účetních období
II.

Fond odměn

II.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci

III.
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11. 333
12. 336
13. 337
14. 338
15. 341
16. 342
17. 343
18. 345
19. 347
20. 349
32. 374
35. 383
36. 384
37. 389
38. 378

Sociální zabezpečení

Důchodové spoření

Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Daň z přidané hodnoty

Výnosy příštích období
Výdaje příštích období

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím

Zdravotní pojištění

Jiné závazky vůči zaměstnancům
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Příloha č. 1

. 1 2 3 4

BRUTTO KOREKCE NETTO
součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.

součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.

1. 012
2. 013
3. 014
4. 015
5. 018
6. 019
7. 041
8. 051
9. 035

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.
1. 031
2. 032
3. 021
4. 022
5. 025
6. 028
7. 029
8. 042
9. 052
10. 036

součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.
4. 067
5. 068

součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. 462
2. 464
3. 465
5. 469
6. 471

součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
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.

1. 111
2. 112
3. 119
4. 121
5. 122
6. 123
7. 131
8. 132
9. 138
10. 139

součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33. součet B.II.1. až B.II.33.
1. 311
4. 314
5. 315
6. 316
7. 317
8. 319
9. 335
10. 336
11. 337
12. 338
13. 341
14. 342
15. 343
16. 344
17. 346
18. 348
23. 361
28. 373
29. 375
30. 381
31. 385
32. 388
33. 377

součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.
1. 251
4. 244
5. 245
9. 241
10. 243
13. 224
15. 263
16. 262
17. 261

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ
součet C. a D. součet C. a D.

součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.

1. 401
3. 403
4. 405
5. 406
6. 407
7. 408

součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
2. 412
6. 419

součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1.
2. 431
3. 432

součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
 = D.I.1.  = D.I.1.

1. 441
součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.

1. 451
2. 452
4. 455
7. 459
8. 472

součet D.III.1. až D.III.38. součet D.III.1. až D.III.38.
1. 281
4. 289
5. 321
7. 324
9. 326
10. 331
11. 333
12. 336
13. 337
14. 338
15. 341
16. 342
17. 343

Pořízení materiálu

Nedokončená výroba

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Materiál na cestě
Materiál na skladě

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

STÁTNÍ FONDY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Kulturní předměty

Syntetický 
účetNázev položky

sestavená k … 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

okamžik sestavení: 

Číslo položky

AKTIVA CELKEM

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Software

Stálá aktiva

Ocenitelná práva

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Povolenky na emise a preferenční limity

B.
I. Zásoby

A.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobé půjčky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

IV.
Termínované vklady dlouhodobé

III. Dlouhodobý finanční majetek

Pozemky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Stavby

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

II.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

III.

Ostatní zásoby

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Polotovary vlastní výroby

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Výrobky

Zboží na cestě

II.

Krátkodobé pohledávky z ručení

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Zboží na skladě

Odběratelé
Krátkodobé pohledávky

Pořízení zboží

Pohledávky za zaměstnanci

Náklady příštích období

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Ostatní krátkodobé pohledávky

Příjmy příštích období

Krátkodobé zprostředkování transferů

Pohledávky z přerozdělovaných daní

ÚČETNÍ OBDOBÍ

I.

II. Fondy účetní jednotky

Jiné oceňovací rozdíly

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Vlastní kapitál

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

C.
PASIVA CELKEM

Číslo položky Název položky

III. Výsledek hospodaření

D. Cizí zdroje
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Krátkodobé úvěry

Rezervy

Syntetický 
účet

Jmění účetní jednotky

Kurzové rozdíly

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Ostatní fondy
Fond kulturních a sociálních potřeb

I. Rezervy

III.

II.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Sociální zabezpečení

Daň z příjmů

Jiné krátkodobé půjčky

Zdravotní pojištění
Důchodové spoření

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Ceniny
Peníze na cestě

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy
Dodavatelé

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Krátkodobé závazky

Opravy předcházejících účetních období

Ostatní dlouhodobé závazky

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům

Daň z přidané hodnoty

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Jiné běžné účty

Dohadné účty aktivní

Majetkové cenné papíry k obchodování

Běžné účty státních fondů

Pokladna

Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Běžný účet FKSP
Běžný účet

Termínované vklady krátkodobé
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18. 345
19. 347
20. 349
32. 374
33. 375
35. 383
36. 384
37. 389
38. 378

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Ostatní krátkodobé závazky

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Krátkodobé zprostředkování transferů
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
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Příloha č. 5

A.1.

A.2.

A.3.

sestavená k ….
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

okamžik sestavení:

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
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Příloha č. 5

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

BĚŽNÉ MINULÉ
součet P.I.1. až P.I.5. součet P.I.1. až P.I.5.

1. 901
2. 902
3. 905
4. 906
5. 909

součet P.II.1. až P.II.6. součet P.II.1. až P.II.6.
1. 911
2. 912
3. 913
4. 914
5. 915
6. 916

součet P.III.1. až P.III.6. součet P.III.1. až P.III.6.
1. 921
2. 922
3. 923
4. 924
5. 925
6. 926

součet P.IV.1. až P.IV.12. součet P.IV.1. až P.IV.12.
1. 931
2. 932
3. 933
4. 934
5. 939
6. 941
7. 942
8. 943
9. 944
10. 945
11. 947
12. 948

součet P.V.1. až P.V.6. součet P.V.1. až P.V.6.
1. 951
2. 952
3. 953
4. 954
5. 955
6. 956

součet P.VI.1. až P.VI.8. součet P.VI.1. až P.VI.8.
1. 961
2. 962
3. 963
4. 964
5. 965
6. 966
7. 967
8. 968

součet P.VII.1. až P.VII.14. součet P.VII.1. až P.VII.14.
1. 971
2. 972
3. 973
4. 974
5. 975
6. 976
7. 978
8. 979
9. 981
10. 982
11. 983
12. 984
13. 985
14. 986

součet P.VIII.1. až P.VIII.4. součet P.VIII.1. až P.VIII.4.
1. 991
2. 992
3. 993
4. 994
5. 999  = P.VIII.5.  = P.VIII.5.

P.VII. Další podmíněné závazky

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
P.IV. Další podmíněné pohledávky

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

okamžik sestavení:

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Majetek a závazky účetní jednotky

Číslo položky

P.I.

Název položky Podrozvahový 
účet

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Ostatní majetek

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
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Příloha č. 5

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Příloha

okamžik sestavení:

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
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Příloha č. 5

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

okamžik sestavení:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….
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Příloha č. 5

B.1.

B.2.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k ….

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

okamžik sestavení:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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Příloha č. 5

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"  a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

BĚŽNÉ MINULÉ
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Číslo 
položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k ….

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
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Příloha č. 5

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO )

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….
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E.1.
K položce Částka

Doplňující informace k položkám rozvahy
Doplňující informace

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení:
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E.2.
K položce Částka

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Doplňující informace

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení:
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E.3.
K položce Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
Doplňující informace

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení:
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E.4.
K položce Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
Doplňující informace

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení:
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Příloha č. 5

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu součet A.II.1. až A.II.5.

součet A.III.1. až A.III.9.
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu

A.I. + A.II. - A.III.
 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Základní příděl

Příloha

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k …. 

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení: 

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍNázev

1.

Počáteční stav fondu k 1. 1.A.I.
A.II.

A.IV.

3.
4.
5.
6.

Konečný stav fondu

4.

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu

2.
3.

Ostatní tvorba fondu

7.
8.
9.

Čerpání fondu
5.

A.III.
1.
2.
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Příloha č. 5

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu
součet B.II.1. až 

B.II.8.B.II.7.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní dary - účelové
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
Peněžní dary - neúčelové
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků
Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním
Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany
Ostatní tvorba
Čerpání fondu součet B.III.1. až B.III.7.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní dary - účelové
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
Peněžní dary - neúčelové
Výdaje na reprodukci majetku
Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu B.I. + B.II. - B.III.
 

Číslo

Tvorba fondu součet C.II.1. až C.II.8.
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu součet C.III.1. až C.III.7.
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní dary - účelové
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu C.I. + C.II. - C.III.

Číslo

Tvorba fondu součet D.II.1. až D.II.6.
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu součet D.III.1. až D.III.5.
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu D.I. + D.II. - D.III.

7.

1.
2.
3.
4.

okamžik sestavení:

Počáteční stav fondu k 1. 1. 

Příloha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

Rezervní fond

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

6.
7.

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍNázev
B.I.

5.
6.

87.

B.II.

B.III.
1.
2.
3.
4.
5.

C.I.
C.II.

sestavená k …. 

okamžik sestavení:

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍNázev
Počáteční stav fondu k 1. 1. 

B.IV.

Příloha
Rezervní fond

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

1.

3.

4.

6.
7.

5.

8.
C.III.

1.
2.

3.
2.

4.
5.

C.IV.

Příloha

6.
7.

D.IV.

1.
2.
3.
4.

Rezervní fond

3.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

sestavená k …

okamžik sestavení:

Položka
Název

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

6.
D.III.

Počáteční stav fondu k 1. 1. 

5.

5.

D.II.
1.

D.I.

4.

2.
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Příloha č. 5

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu součet E.II.1. až E.II.8.
Zlepšený hospodářský výsledek
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku
Peněžní dary
Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním
Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
Ostatní
Čerpání fondu součet E.III.1. až E.III.4.
Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku
Úhrada přijatých úvěrů
Konečný stav fondu E.I. + E.II. - E.III.

Číslo

Tvorba fondu součet F.II.1. až F.II.7.
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu součet F.III.1. až F.III.4.

Konečný stav fondu F.I. + F.II. - F.III.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.II.
1.

okamžik sestavení:

Počáteční stav fondu k 1. 1. 

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍNázev
E.I.

Příloha

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

Fond reprodukce majetku

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 

2.

4.
5.
6.

3.

4.

2.

7.
8.

E.III.
1.

3.

okamžik sestavení: 

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍNázev
F.I.

Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

E.IV.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

Fond investic

Odvod do rozpočtu zřizovatele
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

F.II.
1.
2.
3.

F.IV.

4.
5.
6.
7.

4.

F.III.

3.
2.
1.
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Příloha č. 5

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu součet G.II.1. až G.II.4.

Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu  = G.III.
Konečný stav fondu G.I. + G.II. - G.III.

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 
OBDOBÍ

okamžik sestavení:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

Ostatní fondy

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název
Počáteční stav fondu k 1. 1. 

G.IV.

G.I.

G.II.
1.
2.

4.
G.III.

3.
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Příloha č. 5

BRUTTO KOREKCE NETTO
G. Stavby součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6.
G.1. Bytové domy a bytové jednotky
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
G.5. Jiné inženýrské sítě
G.6. Ostatní stavby

BRUTTO KOREKCE NETTO
H. Pozemky součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5.
H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatní pozemky

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení:

Číslo 
položky Název položky

Příloha

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

Stavby

G. Doplňující informace k položce „ A.II.3. Stavby"  výkazu rozvahy

sestavená k ….

Pozemky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo 
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

okamžik sestavení: 
H. Doplňující informace k položce „ A.II.1. Pozemky"  výkazu rozvahy
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Příloha č. 5

I. Doplňující informace k položce „ A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“  výkazu zisku a ztráty 

BĚŽNÉ MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou součet I.1. až I.2. součet I.1. až I.2.

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k ….

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

okamžik sestavení:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo 
položky
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Příloha č. 5

J. Doplňující informace k položce „ B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“  výkazu zisku a ztráty 

BĚŽNÉ MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou součet J.1. až J.2. součet J.1. až J.2.

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k ….

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

okamžik sestavení:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo 
položky
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Příloha č. 5

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

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

Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek  ve služebním poměru 
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona) 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů 
Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)
Ostatní osobní výdaje 
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 
Odstupné
Odbytné
Odchodné
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Mzdové náhrady
Náhrady mezd v době nemoci

N.I.5.
N.I.6.
N.I.7.

Název položky

Podíl mzdových nákladů na jednoho 
pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a 

služebním poměru

N.I.4.

N.I.8.
N.I.9.
N.I.10.

N.I.12.

N.I.14.
N.I.13.

N.I.11.

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

služební poměr

N.I.1.
N.I.2.
N.I.3.

Mzdový nákladČíslo 
položky

Příloha

Organizační složky státu

okamžik sestavení:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k ….
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Specifikace mzdových nákladů
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Příloha č. 6

součet H.II.1. až H.II.6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

součet H.III.1. až H.III.5.
1.
2.
3.
4.
5.

H.I. + H.II. - H.III.
-

1.
2.

Převody do státního rozpočtu
Bezúplatné převody dlouhodobého majetku

Ostatní
Oceňovací rozdíly

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

H.V. Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období

H.I. Počáteční zůstatek

H.IV. Konečný zůstatek

Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období

Oceňovací rozdíly

Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek

Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období
Výsledek hospodaření (ztráta) předcházejících účetních období
Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám

Přehled tvorby a použití fondu privatizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k …

okamžik sestavení: 

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

H.III.

H.II.

Číslo položky Název položky

Tvorba

Použití

Dary

Ostatní

Výsledek hospodaření (zisk) předcházejících účetních období
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	(5) Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známé její ocenění, a to o věc, která je oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této sbírky muzejní povahy se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.
	(6) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.
	§ 72
	Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv
	(1) Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6.
	(2) Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6. SVýše ocenění se stanoví v úhrnu za 3 n...
	(3) Krátkodobé podmíněné závazky a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6
	(4) Dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6. SVýše ocenění se stanoví v úhrnu za 3 následují...
	S(5) V případě, že je stanovena konkrétní výše podmíněných aktiv nebo podmíněných pasiv, například na základě pojistné smlouvy, stanoví se výše ocenění podle této smlouvy.
	S(6)S (5) Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke konci rozvahového dne.
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	.
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	Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

	Rozvaha
	 Příloha č. 5 – Rozvaha.
	Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
	Příloha č. 1 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.

	.
	.
	.
	Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

	Příloha
	 Příloha č. 5 - Příloha.
	Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
	Příloha č. 5 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.
	SPříloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

	SPřehled tvorby a použití fondu privatizace
	(zrušena)
	 Příloha č. 5 – Přehled tvorby a použití fondu privatizace.
	Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
	Příloha č. 5 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.
	.
	.
	.

	Vybraná ustanovení novel
	Čl. II vyhlášky č. …/2017 Sb.
	Přechodná ustanovení

	1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-li dále stanoveno jinak.
	2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017.
	Čl. III vyhlášky č. …/2017 Sb.
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
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