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0 - Dlouhodobý majetek 

 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  - B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

013 – Software  - B.I.  

014 - Ocenitelná práva  - B.I.  
015 - Povolenky na emise a preferenční limity  - B.I.  

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  - B.I.  

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  - B.I.  
 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 – Stavby  - B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO  

0x. až  2x.   Bytové domy a bytové jednotky   G.1. 
3x.               Budovy pro služby obyvatelstvu   G.2. 

4x.               Jiné nebytové domy a nebytové jednotky   G.3. 
5x. až  6x.   Komunikace a veřejné osvětlení   G.4. 

7x.               Jiné inženýrské sítě   G.5. 

8x. až  9x.   Ostatní stavby   G.6. 
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí  - B.I.  

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů  - B.I.  
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek  - B.I.  

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  - B.I.  
 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 – Pozemky  - B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  2x.   Stavební pozemky   H.1. 
3x. až  4x.   Lesní pozemky   H.2. 

5x.              Zahrady, pastviny, rybníky   H.3. 

6x. až  7x.   Zastavěná plocha   H.4. 
8x. až  9x.   Ostatní pozemky   H.5. 

032 – Kulturní předměty  - B.I.  
035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji  - B.I.  

036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  - B.I.  
 

04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  - B.I.  ÚSC 

OSS, PO 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  - B.I.  
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  - B.I.  U, O 

 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  - B.I.  ÚSC 

OSS, PO 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  - B.I.  

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  - B.I.  U, O 
 

06 - Dlouhodobý finanční majetek 

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  - B.I.  ÚSC 

OSS 

PO 

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  - B.I.  
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  - B.I.  

067 - Dlouhodobé půjčky  - B.III.  U, O 
068 - Termínované vklady dlouhodobé    +P.  

U, O, P 
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek  - B.III.                    
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07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (012)  +B.I.  
ÚSC 

OSS 

PO 

073 - Oprávky k software (013)  +B.I.  

074 - Oprávky k ocenitelným právům (014)  +B.I.  
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (018)  +B.I.  

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (019)  +B.I.    
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

081 - Oprávky ke stavbám (021)  +B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  2x.   Bytové domy a bytové jednotky   G.1. 
3x.               Budovy pro služby obyvatelstvu   G.2. 

4x.               Jiné nebytové domy a nebytové jednotky   G.3. 
5x. až  6x.   Komunikace a veřejné osvětlení       G.4. 

7x.               Jiné inženýrské sítě    G.5. 

8x. až  9x.   Ostatní stavby     G.6. 
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 

hmotných  movitých věcí (022) 

 +B.I.  

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (025)  +B.I.  

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  (028)  +B.I.  

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (029)  +B.I.       
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1  - Zásoby a opravné položky 

 

11 - Materiál 

111 - Pořízení materiálu  - A.II.3.  
ÚSC 

OSS 

PO 

112 - Materiál na skladě  - A.II.3.  

9x.   Bezúplatné převody materiálu  - A.I.6.  

119 - Materiál na cestě  - A.II.3.  
 

12 - Zásoby vlastní výroby 

121 - Nedokončená výroba  - A.II.3.  ÚSC 

OSS 

PO 

122 - Polotovary vlastní výroby  - A.II.3.  

123 - Výrobky  - A.II.3.  
 

13 – Zboží a ostatní zásoby 

131 - Pořízení zboží  - A.II.3.  

ÚSC 

OSS 

PO 

132 - Zboží na skladě  - A.II.3.  

9x.   Bezúplatné převody zboží  - A.I.6.  

138 - Zboží na cestě  - A.II.3.  

139 - Ostatní zásoby  - A.II.3.  

9x.   Bezúplatné převody ostatních zásob  - A.I.6.  
 

14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 

142 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 

dlouhodobým (462) 

 +A.I.2.  ÚSC 

OSS 

PO 144 – Opravné položky k dlouhodob. pohledávkám z postoupených úvěrů (464)  +A.I.2.  

146 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení (466)  +A.I.2.  U, O 

149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám (469)  +A.I.2.  U, O, P   
15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (012)  +A.I.2.  

ÚSC 

OSS 

PO 

152 - Opravné položky k software (013)  +A.I.2.  

153 - Opravné položky k ocenitelným právům (014)  +A.I.2.  

154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům (015)  +A.I.2.  

156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (019)  +A.I.2.  

157 - Opravné položky k nedokončenému dlouh. nehm. majetku (041)  +A.I.2.      
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16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku 

161 - Opravné položky k pozemkům (031)  +A.I.2.  

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  2x.   Stavební pozemky   H.1. 

3x. až  4x.   Lesní pozemky   H.2. 

5x.              Zahrady, pastviny, rybníky   H.3. 

6x. až  7x.   Zastavěná plocha   H.4. 

8x. až  9x.   Ostatní pozemky    H.5. 

162 - Opravné položky ke kulturním předmětům (032)  +A.I.2.  

163 - Opravné položky ke stavbám (021)  +A.I.2.  

0x. až  2x.   Bytové domy a bytové jednotky   G.1. 

3x.              Budovy pro služby obyvatelstvu   G.2. 

4x.              Jiné nebytové domy a nebytové jednotky   G.3. 

5x. až  6x.   Komunikace a veřejné osvětlení   G.4. 

7x.              Jiné inženýrské sítě    G.5. 

8x. až  9x.   Ostatní stavby   G.6. 

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 

hmotných movitých věcí (022) 
 +A.I.2.  

165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů (025)  +A.I.2.  

167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (029)  +A.I.2.  

168 - Opravné položky k nedokončenému dlouh. hmotnému majetku (042)  +A.I.2.    
17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 

171 – Opr. pol. k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem (061)  +A.I.2.  ÚSC 

OSS 

PO 
172 – Opr. pol. k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem (062)  +A.I.2.  

173 – Opr. pol. k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti  (063)  +A.I.2.  
175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám (067)  +A.I.2.  U, O 

176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu  majetku (069)  +A.I.2.  U, O, P 

177 – Opr. pol. k pořizovanému dlouhodobému  finančnímu majetku (043)  +A.I.2.  U, O   
18 - Opravné položky k zásobám 

181 - Opravné položky k materiálu (112)  +A.I.2.  

ÚSC 

OSS 

PO 

182 - Opravné položky k nedokončené výrobě (121)  +A.I.2.  

183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby (122)  +A.I.2.  

184 - Opravné položky k výrobkům (123)  +A.I.2.  

185 - Opravné položky ke zboží (132)  +A.I.2.  

186 - Opravné položky k ostatním zásobám (139)  +A.I.2.    

19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 

191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu (312)  +A.I.2.  U, O 

192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z  hlavní činnosti(315)  +A.I.2.  
ÚSC, 

OSS 

PO 

193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 

krátkodobým (316) 

 +A.I.2.  

194 - Opravné položky k odběratelům (311)  +A.I.2.  

195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoup. úvěrů (317)  +A.I.2.  U, O 

196 - Opravné položky k pohledávkám ze správy daní (352)  +A.I.2.  OSS 

198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení (361)  +A.I.2.  U, O 

199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (377)  +A.I.2.  U, O, P     
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2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 

 
22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty st. fondů 

222 - Příjmový účet organizačních složek státu   - H.  
OSS 

99|999|9999   závěrečný zápis     
223 – Zvláštní výdajový účet   - H.   

OSS 
99|999|9999    závěrečný zápis    

224 - Běžné účty státních fondů  +P.   
225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu  +P.  

OSS 

61. až  64.   rezervní fond    
61.   Tuzemské prostředky krátkodobé    

62.   Tuzemské prostředky dlouhodobé    
63.   Zahraniční prostředky krátkodobé    

64.   Zahraniční prostředky dlouhodobé    

71. až  74.  fond odměn    
71.   Tuzemské prostředky krátkodobé    

72.   Tuzemské prostředky dlouhodobé    
73.   Zahraniční prostředky krátkodobé    

74.   Zahraniční prostředky dlouhodobé    

227 – Účet hospodaření státního rozpočtu  - H.  OSS  
23 - Bankovní účty územních samosprávných celků  

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků  +P.  

ÚSC 

Prostředky tuzemské    
0x. až  6x.   Krátkodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 

7x.               Dlouhodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 

Prostředky zahraniční    
8x.               Krátkodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 

9x.               Dlouhodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků  +P.  

Prostředky tuzemské    

0x. až  1x.   Krátkodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 
2x. až  7x.   Dlouhodobé bankovní účty   Fin 2-12 ,III 

Prostředky zahraniční    
8x                Krátkodobé bankovní účty   Fin 2-12, III 

9x.               Dlouhodobé bankovní účty   Fin 2-12, III  
24 - Ostatní bankovní účty 

241 - Běžný účet  +P.  U, O, P 

243 - Běžný účet FKSP  +P.  OSS,PO 

244 - Termínované vklady krátkodobé  +P.  
U, O, P 

245 - Jiné běžné účty  +P.  

247 - Účty státních finančních aktiv     +P.  
OSS 248 - Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu  +P.  

249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu  +P.  
 

25 - Krátkodobý finanční majetek 

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování  - A.II.4.  

ÚSC 

OSS 

PO 

9x.   Bezúplatně nabyté majetkové CP k obchodování  - A.I.6.  
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování  - A.II.4.  

9x.   Bezúplatně nabyté dluhové CP k obchodování  - A.I.6.  
256 - Jiné cenné papíry  - A.II.4.  

9x.   Bezúplatně nabyté jiné CP  - A.I.6.   
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26 - Peníze 

261 – Pokladna  +P.  

ÚSC 

OSS 

PO 

Závazná analytika se týká rozpočtových organizací, které sestavují výkaz Fin 2-12 M 

4x. až  6x.   Tuzemská pokladna s rozpočtovou skladbou (hlavní činnost) 

 
  Fin 2-12, III 

8x.    Zahraniční pokladna s rozpočtovou skladbou (hlavní činnost)   Fin 2-12, III 
262 - Peníze na cestě  +P.  

263 - Ceniny  +P.      
28 - Krátkodobé úvěry a půjčky 

281 - Krátkodobé úvěry  +A.II.2.  

ÚSC 

OSS 

PO 

Tuzemské bankovní úvěry   Fin 2-12M 
0x. až  2x.   Úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)   Č. III-8113 

3x. až  7x.   Úvěry převáděné na základní běžný účet    

Zahraniční bankovní úvěry    
8x.              Úvěry přímo čerpané (rozpočtová  skladba)    Č. III-8213 

9x.              Úvěry převáděné na základní běžný  účet    
Pro PO úvěry tuzemské a zahraniční shodně, bez rozpočtové skladby   

282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)  +A.II.2.  ÚSC 

OSS 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů  +A.II.2.  

289 - Jiné krátkodobé půjčky  +A.II.2.  U, O, P 
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3 - Zúčtovací vztahy 

 

31 - Krátkodobé pohledávky 

311 – Odběratelé  - A.II.1.  

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  3x.   Pohledávky v hlavní činnosti  - A.II.1.  

40. až  43.   Pohledávky z prodeje dlouh. aktiv určených k prodeji  - B.II.3.  

44. až  46.   Pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv ostatních  - B.II.4.  

47. až  48.   Pohledávky z dlouhodobých aktiv (finančních)  - B.III.  

49.               Přijaté dividendy a podíly na zisku  - A.IV.  

6x. až  9x.   Pohledávky v hospodářské činnosti  - A.II.1.  

312 - Směnky k inkasu  - A.II.1.  ÚSC 

OSS 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry  - A.II.1.  

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy   (*** Identifikátor veřejné zakázky)  - A.II.1.  

ÚSC 

OSS 

PO 

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti  - A.II.1.  

0x. až  3x.   Pohledávky v hlavní činnosti   - A.II.1.  

40. až  43.   Pohledávky z prodeje dlouh. aktiv určených k prodeji  - B.II.3.  

44. až  46.   Pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv ostatních  - B.II.4.  

47. až  48.   Pohledávky z dlouhodobých aktiv (finančních)  - B.III.  

49.               Přijaté dividendy a podíly na zisku  - A.IV.  

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  - A.II.1.  

317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů  - A.II.1.  U, O 

319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní  - A.II.1.  ÚSC  
32 - Krátkodobé závazky 

321 – Dodavatelé   (*** Identifikátor veřejné zakázky)    

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  3x.   Závazky neinvestiční v hlavní činnosti  +A.II.2.  
4x.               Závazky z pořízení dlouhodobého majetku  +B.I.  

50. až  54.   Závazky neinvestiční k fondům (hl. i hosp. čin.)  +A.II.2.  

55. až  59.   Závazky k fondům z pořízení dlouhodobého majetku  +B.I.  
6x. až  9x.   Závazky neinvestiční k hospodářské činnosti  +A.II.2.  

322 - Směnky k úhradě  +A.II.2.  U, O 

324 - Krátkodobé přijaté zálohy  +A.II.2.  U, O, P 

325 - Závazky z dělené správy  +A.II.2.  U, O 

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé  +A.II.2.  U, O, P                  
*** Identifikátor veřejné zakázky se pořizuje k syntetickým účtům 321 a 314 do položky Uz. Jedná se o pěticiferný údaj, který 

bude programem transformován do takového tvaru, v jakém je identifikátor uveden v systému, ve kterém byl vytvořen (Věstník 

veřejných zakázek, e-tržiště, profil zadavatele). 

Pro správné vykázání identifikátoru ve výkazu PAP je nutné pěticiferný kód identifikátoru doplnit do číselníku Účelové 

zdroje (Účetnictví – Číselníky – Účelové zdroje); doporučujeme používat číselnou řadu 99xxx. Do položky Rozšířený text 

tohoto číselníku je nutné zadat celý řetězec, který specifikuje identifikátor, a to ve tvaru „IVZyyyyyyyy mezera text“, kde části 

řetězce mají následující význam: 

IVZ…povinné znaky sloužící k identifikaci, že se jedná o identifikátor veřejné zakázky, 

yyyyyyyy…specifický řetězec přidělený systémem, ve kterém jsou veřejné zakázky evidované, 

text…libovolný text sloužící k popisu příslušné zakázky.   



 Účtová osnova Fenix Platí od 
 Závazná analytika roku 2017 

 

Číslo a název třídy, skupiny a syntetického účtu RNV 
Cash 

flow 

Příloha, 

Fin 

 U…ÚSC 

 O…OSS 

 P…..PO 

 

12.7.2017/029 Třída 3 8/28 

 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 - Zaměstnanci  +A.II.2.  

ÚSC 

OSS 

PO 

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům  +A.II.2.  

335 - Pohledávky za zaměstnanci  - A.II.1.  

336 – Sociální zabezpečení  - A.II.1. +A.II.2.  

337 – Zdravotní pojištění  - A.II.1. +A.II.2.  

338 - Důchodové spoření  - A.II.1. +A.II.2.    
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 

341 - Daň z příjmů  - A.II.1. +A.II.2.  

ÚSC 

OSS  

PO 

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  - A.II.1. +A.II.2.  

343 - Daň z přidané hodnoty  - A.II.1. +A.II.2.  

344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce  - A.II.1.  

345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  +A.II.2.   
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi  - A.II.1.  U, O, P 

UZ ... identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses 35B))    

PO 

2x. až 34.   Systémové dotace, z toho:   Ses 35B 

31.   na výzkum a vývoj - institucionální podpora 
RNV-97 

  

32.   na výzkum a vývoj – účelová podpora 
RNV-98   

33.   na vzdělávání pracovníků     

34.   na informatiku    

36.              Individuální dotace na jednotlivé akce    

Investiční dotace od jiného než od zřizovatele (závazné jen pro PC)   Ses 35B 

PC 37.   na výzkum a vývoj – institucionální podpora RNV-97   

38.   na výzkum a vývoj – účelová podpora RNV-98    
347 - Závazky k  vybraným ústředním vládním institucím  +A.II.2.  U, O, P 

3x.   Vypořádání odvodů PO    

PC 

30.   Odvod  z příjmu z pronájmu nemovitého státního majetku nabytého 

darem nebo děděním – jen u  MŠMT 

   

31.   Odvod z příjmu z pronájmu nemovitého státního majetku (u MŠMT 

odvod  jen z ostatního nemovitého  státního majetku) 

   

32.   Odvod z odpisů RNV-93   

33.   Odvod příjmu z prodeje nemovitého státního majetku RNV-94   

34.   Odvod  z provozu RNV-93   

35.   Odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy 
RNV-95 

  

39.   Ostatní odvody   

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  - A.II.1.  
U, O, P 

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím  +A.II.2.     
35 - Pohledávky a závazky ze správy daní 

351 – Přijaté zálohy daní  +A.II.2.  

OSS 

352 – Pohledávky ze správy daní  - A.II.1.  

353 – Přeplatky na daních  +A.II.2.  

354 – Závazky z vratek nepřímých daní  +A.II.2.  

355 – Zúčtování z přerozdělování daní  - A.II.1. +A.II.2.  

356 – Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem  - A.II.1.  

357 – Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem  +A.II.2.  

358 – Ostatní pohledávky ze správy daní  - A.II.1.  

359 – Ostatní závazky ze správy daní  +A.II.2.  
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36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací 

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení  - A.II.1.  
ÚSC 

OSS 
362 - Krátkodobé závazky z ručení  +A.II.2.  

363 - Pevné termínové operace a opce  - A.II.1. +A.II.2.  

364 - Závazky z neukončených finančních operací  +A.II.2.  ÚSC 

OSS 

365 - Pohledávky z finančního zajištění  - A.II.1.  

ÚSC 

OSS 

366 - Závazky z finančního zajištění  +A.II.2.  

367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů  - A.II.1.  

368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  +A.II.2.  

369 – Pohledávky z neukončených finančních operací  - A.II.1.  Ú, O 
 

37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery  - A.II.1.  
U, O, P 

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery  +A.II.2.  

375 - Krátkodobé zprostředkování transferů    U, O 

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky    

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  2x.   Neinvestiční pohledávky k základnímu běžnému účtu  - A.II.1.  

3x.              Transfery na pořízení dlouhodobého majetku   - A.II.1.  

40. až  43.   Z prodeje dlouhodobých aktiv určených k prodeji  - B.II.3.  

44. až  46.   Z prodeje dlouhodobých aktiv ostatních  - B.II.4.  

47. až  48.   Z dlouhodobých aktiv (finančních)  - B.III.  

49.               Přijaté dividendy a podíly na zisku  - A.IV.  

50. až  54.   Neinvestiční pohledávky k fondům  - A.II.1.  

55. až  59.   Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k fondům  - A.II.1.  

6x. až  9x.   Neinvestiční pohledávky k hospodářské činnosti  - A.II.1.  

378 - Ostatní krátkodobé závazky  +A.II.2.  

4x.    Závazky z pořízení dlouhodobého majetku  +B.I.   
38 – Účty příštích období a dohadné účty 

381 - Náklady příštích období  - A.II.1.  

ÚSC 

OSS 

PO 

383 - Výdaje příštích období  +A.II.2.  

384 - Výnosy příštích období  +A.II.2.  

385 - Příjmy příštích období  - A.II.1.  

388 - Dohadné účty aktivní  - A.II.1.  

389 - Dohadné účty pasivní  +A.II.2.  

99.   Zaplacená daň z příjmu včetně doměrků  +A.III.  
 

39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty 

395 - Vnitřní zúčtování    Ú,O,P 
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4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouh. závazky a pohledávky,  závěrečné účty a zvláštní zúčtování 

 
40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky 

Pro organizace typu ÚSC a PO jsou AÚ závazné v případě předávání Přehledu o změnách vlastního kapitálu a Přehledu o 

peněžních tocích. 

401 - Jmění účetní jednotky     

00. až  07.   Oběžný majetek v hlavní činnosti (a další účty bývalé třídy 9)  +C.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

08. až  09.   Oběžný majetek - bezúplatně převzaté / předané zásoby  +C.I.  

1x.              Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit se st. majetkem  +B.I.  

2x.              Svěření majetku příspěvkové organizaci  +B.I.  
3x.              Investiční transfery  +C.I.  

4x.              Dary  +B.I.  

5x. až  7x.   Ostatní  +B.I.  
8x.              Bezúplatné převody majetku  +B.I.  

9x. kromě 98.   Oběžný majetek v hospodářské činnosti  +C.I.  
98.              Dlouhodobý hm. a nehm. majetek pořízený v minulých letech  +B.I.  

402 - Fond privatizace  +C.I.  OSS 

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouh. majetku)    

ÚSC 

PO 

0x.              Svěření majetku příspěvkové organizaci  +C.I.  

1x.              Bezúplatné převody  +C.I.  
2x. až  4x.   Investiční transfery  +C.I. C.1. 

5x.               Dary  +C.I. C.1. 
6x. a  7x.     Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti  +A.I.6. C.2. 

8x. a  9x.     Ostatní  +C.I.  

404 - Agregované příjmy a výdaje přecházejících účetních období  +C.I.  
OSS 

00|000|0000... počáteční stav  (dle ČUS č. 702). Použije program.    

405 - Kurzové rozdíly  +C.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

49.   Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů  +B.I.  

406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    

1x. a 2x.                              Opravné položky k pohledávkám  +A.I.2.  

3x. a 47.                              Odpisy  +B.I.  

0x., 40. až 46., 48. až  9x.   Ostatní  +A.I.2.  

407 - Jiné oceňovací rozdíly  +B.I.  

1x. a 2x.              Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů    
3x. a 4x.              Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji    

0x. a 5x. až  9x.   Ostatní    

408 - Opravy předcházejících účetních období  +C.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až 4x.   Opravy minulého účetního období    

45.        Opravy min. úč. období – dlouhodobý maj. včetně oprávek  +B.I.  

5x. až 9x.   Opravy předchozích účetních období    

95.        Opravy předch. úč. období – dlouhodobý maj. včetně oprávek  +B.I.  
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41 - Fondy účetní jednotky 

411 - Fond odměn  +C.I.  PO 

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb  +C.I.  

OSS 

PO 

10.   Počáteční stav   FA-A.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7)   FA-A.II 

x1.   Základní příděl   FA-A.II.1. 

x2.   Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992   FA-A.II.2. 

x3.   Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP   FA-A.II.3. 

x4.   Peněžní a jiné dary   FA-A.II.4. 

x9.   Ostatní tvorba fondu   FA-A.II.5. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8)   FA-A.III. 

x1.   Půjčky na bytové účely    FA-A.III.1. 

x2.   Stravování   FA-A.III.2. 

x3.   Rekreace   FA-A.III.3 

x4.   Kultura, tělovýchova a sport   FA-A.III.4. 

x5.   Sociální výpomoci a půjčky   FA-A.III.5. 

x6.   Poskytnuté peněžní dary   FA-A.III.6. 

x7.   Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   FA-A.III.7. 

x8.   Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění   FA-A.III.8. 

x9.   Ostatní užití fondu (také Poskytnuté nepeněžní dary)   FA-A.III.9. 

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  +C.I.  

analytické členění účtu 413 pro PC a PM  je uvedeno u účtu 414    

414 - Rezervní fond z ostatních titulů  +C.I.  OSS, PO 

   Rezervní fond OSS AÚ platí pro účet  

OSS 

10.   Počáteční stav    414 FB-B.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7) AÚ platí pro účet FB-B.II. 

x1.   Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové   

414 

FB-B.II.1. 

x2.   Peněžní dary - účelové  FB-B.II.2. 

x3.   Prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové   FB-B.II.3. 

x4.   Peněžní dary - neúčelové  FB-B.II.4. 

x5.   Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených  prostředků  FB-B.II.5. 

x6.   Příjmy z prodeje majetku, který OSS  nabyla darem nebo děděním  FB-B.II.6. 

x7.   Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit MO  FB-B.II.7. 

x8.   Ostatní tvorba  FB-B.II.8. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8) AÚ platí pro účet FB-B.III. 

x1.   Prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové  

414 

FB-B.III.1. 

x2.   Peněžní dary – účelové  FB-B.III.2. 

x3.   Prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové   FB-B.III.3. 

x4.   Peněžní dary - neúčelové  FB-B.III.4. 

x5.   Výdaje na reprodukci majetku  FB-B.III.5. 

x6.   Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany  FB-B.III.6. 

x7.   Ostatní čerpání  FB-B.III.7. 
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   Rezervní fond PC (PO zřízená OSS) AÚ platí pro účet  

PC 

10.   Počáteční stav  413 414 FC-C.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7) AÚ platí pro účet FC-C.II. 

x1.   Zlepšený výsledek hospodaření (lze použít jen u účtu 413) 413 FC-C.II.1. 

x2.   Nespotřebované dotace z rozpočtu EU 

414 

FC-C.II.2. 

x3.   Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  FC-C.II.3. 

x4.   Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové  FC-C.II.4. 

x5.   Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové FC-C.II.5. 

x6.   Peněžní dary – účelové FC-C.II.6. 

x7.   Peněžní dary – neúčelové FC-C.II.7. 

x8.   Ostatní tvorba FC-C.II.8. 

x9.   Zlepšený výsledek hospodaření 413 FC-C.II.1. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8) AÚ platí pro účet FC-C.III. 

x1.   Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

413 414 

FC-C.III.1. 

x2.   Úhrada sankcí FC-C.III.2. 

x3.   Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele FC-C.III.3. 

x4.   Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady FC-C.III.4. 

x5.   Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové FC-C.III.5. 

x6.   Peněžní dary – účelové FC-C.III.6. 

x7.   Ostatní čerpání  FC-C.III.7. 
 

   Rezervní fond PM (PO zřízená ÚSC) AÚ platí pro účet  

PM 

10.   Počáteční stav  413 414 FD-D.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7) AÚ platí pro účet FD-D.II. 

x1.   Zlepšený výsledek hospodaření 413 FD-D.II.1. 

x2.   Nespotřebované dotace z rozpočtu EU 

414 

FD-D.II.2. 

x3.   Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  FD-D.II.3. 

x4.   Peněžní dary – účelové FD-D.II.4. 

x5.   Peněžní dary – neúčelové FD-D.II.5. 

x6.   Ostatní tvorba FD-D.II.6. 

x9.   Zlepšený výsledek hospodaření 413 FD-D.II.1. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8) AÚ platí pro účet FD-D.III. 

x1.   Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

413 414 

FD-D.III.1. 

x2.   Úhrada sankcí FD-D.III.2. 

x3.   Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele FD-D.III.3. 

x4.   Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady FD-D.III.4. 

x5.   Ostatní čerpání FD-D.III.5.  
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416 - Fond reprodukce majetku, fond investic  +C.I.  PO 

   Fond reprodukce majetku (jen PC, tj. PO zřízená OSS)  

PC 

10.   Počáteční stav   FE-E.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7)   FE-E.II. 

x1.   Zlepšený výsledek hospodaření   FE-E.II.1. 

x2.   Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   FE-E.II.2. 

x3.   Ve výši výnosů z prodeje dlouhodob. mov. nehm. a hmot. majetku   FE-E.II.3. 

x4.   Peněžní dary    FE-E.II.4. 

x5.   Ve výši povolených sbírek určených na pořízení nebo technického 

zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 

  FE-E.II.5. 

x6.   Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková 

organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním  

  FE-E.II.6. 

x7.   Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a tech. 

zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 

  FE-E.II.7. 

x8.   Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   FE-E.II.2. 

x9.   Ostatní tvorba fondu   FE-E.II.8. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8)   FE-E.III. 

x1.   Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a 

nehmotného dlouhodobého majetku 

  FE-E.III.1. 

x2.   Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého 

a krátkodobého majetku 

  FE-E.III.2. 

x3.   Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku   FE-E.III.3. 

x4.   Úhrada přijatých úvěrů   FE-E.III.4. 

   Investiční fond (jen PM, tj. PO zřízená ÚSC)  

PM 

10.   Počáteční stav   FF-F.I. 

Tvorba (x=1, 3, 5, 7)   FF-F.II.. 

x1.   Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   FF-F.II.1. 

x2.   Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   FF-F.II.2. 

UZ ... identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses 35B))   Ses 35B 

x3.   Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   FF-F.II.3. 

x4.   Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného  majetku   FF-F.II.4. 

x5.   Dary a příspěvky od jiných subjektů   FF-F.II.5. 

x6.   Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace   FF-F.II.6. 

x7.   Převody z rezervního fondu    FF-F.II.7. 

x8.   Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   FF-F.II.1. 

Čerpání (x=2, 4, 6, 8)   FF-F.III 

UZ ... identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses 35B))   Ses 35B 

x1.   K financování investičních výdajů   FF-F.III.1. 

x2.   K úhradě investičních úvěrů nebo půjček   FF-F.III.2. 

x3.   K odvodu do rozpočtu zřizovatele   FF-F.III.3. 

x4.   K posílení zdrojů na opravy a údržbu 

x9.   K posílení zdrojů na opravy a údržbu 

  FF-F.III.4. 

 

 



 Účtová osnova Fenix Platí od 
 Závazná analytika roku 2017 

 

Číslo a název třídy, skupiny a syntetického účtu RNV 
Cash 

flow 

Příloha, 

Fin 

 U…ÚSC 

 O…OSS 

 P…..PO 

 

12.7.2017/029 Třída 4 14/28 

 
419 - Ostatní fondy  +C.I.  ÚSC 

   Fond z přebytků  

ÚSC 

00.   Počáteční stav    FG-G.I. 
Tvorba   FG-G.II. 

01.   Přebytky hospodaření z minulých let   FG-G.II.1. 

02.   Příjmy běžného roku, které nejsou využity v běžném roce   FG-G.II.2. 
03.   Převody prostředků z rozpočtu během roku  do účelových fondů   FG-G.II.3. 

04.   Ostatní tvorba fondu   FG-G.II.4. 
Čerpání    

05.   Čerpání fondu   FG-G.III. 
   Další fondy 

(a) Účetní jednotky, které používají dvoumístný analytický účet. Mohou použít i účetní jednotky, které používají třímístný 

nebo čtyřmístný  analytický účet (pro ně však použití není doporučeno). 

(aa)      Fondy, u kterých se na bankovním účtu sleduje rozpočtová skladba    

ÚSC 

1x   fond I    
2x   fond II    

….   další fondy (3x, 4x a 5x (III, IV, V))    

6x   fond VI    
(ab)      Fondy, u kterých se na bankovním účtu nesleduje rozpočtová skladba    

7x   fond A    
8x   fond B    

9x   fond C    
.0             počáteční stav   

Platí pro všechny fondy 

(tj. pro 1x až 9x) 

   

.1  až  .4   tvorba fondu    

.5  až  .9   čerpání fondu    

(b) Účetní jednotky, které používají třímístný nebo čtyřmístný analytický účet (mohou však použít i ad (a) zde výše). 

(ba)       Fondy, u kterých se na bankovním účtu sleduje  rozpočtová skladbu    

ÚSC 

1xx   fond I nebo VII    

2xx   fond II nebo VIII    
.....    další fondy (3xx až 5xx)    

6xx   fond VI nebo XII    
(bb)       Fondy, u kterých se na bankovním účtu nesleduje rozpočtová skladba    

7xx   fond A nebo D      

8xx   fond B nebo E    
9xx   fond C nebo F    

.00                počáteční stav 
Platí pro všechny fondy 

(tj. pro 1xx až 9xx) 

   
.01  až  .4x   tvorba fondu    

.5x  až  .9x   čerpání fondu    

(c) Účetní jednotky, které používají čtyřmístný analytický účet ((mohou však použít i ad (a) nebo (b) zde výše). 

(ca)        Fondy, u kterých se na bankovním účtu sleduje  rozpočtová skladbu     

ÚSC 

10xx   fond I nebo VII nebo XIII    

11xx   fond II nebo VIII nebo XIV    

....       další fondy (12xx až 68xx)    
69x  poslední z těchto fondů    

(cb)         Fondy, u kterých se na bankovním účtu nesleduje rozpočtová skladba    
70xx   fond A nebo D  nebo  G    

71xx   fond B nebo E  nebo   H    

.....      další fondy (72xx až 98xx)    
99xx   poslední z těchto fondů    

..00                počáteční stav   
Platí pro všechny fondy 

(tj. pro 10xx až 99xx) 

   
..01  až  ..4x   tvorba fondu    

..5x  až  ..9x   čerpání fondu    
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43 - Výsledky hospodaření 

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  +C.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

30.   hlavní činnost    

30|300|3000   Závěrečné zápisy při uzávěrce roku (používá program)    
00.   hospodářská činnost    

00|000|0000   Závěrečné zápisy při uzávěrce roku (používá program)    
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období  +C.I.  

0x. až  5x.   hlavní činnost    

6x. až  9x.   hospodářská činnost     
44 - Rezervy 

441 - Rezervy  +A.I.3.  Ú, O, P  
45 - Dlouhodobé závazky 

451 - Dlouhodobé úvěry  +C.II.  

ÚSC 

OSS 

PO 

Tuzemské bankovní úvěry   Fin 2-12M 

0x. až  2x.   Úvěry přímo čerpané (rozpočtová skladba)   Č. III-8123 
3x. až  7x.   Úvěry převáděné na základní běžný účet    

Zahraniční bankovní úvěry    
8x.               Úvěry čerpané přímo (rozpočtová  skladba)   Č. III-8223 

9x.               Úvěry převáděné na základní běžný  účet    

Pro PO úvěry tuzemské a zahraniční shodně, bez rozpočtové skladby   

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  +C.II.  
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů  +C.II.  U, O 

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy  +C.II.  U, O, P 

456 - Dlouhodobé závazky z ručení  +C.II.  
U, O 

457 - Dlouhodobé směnky k úhradě  +C.II.  
459 - Ostatní dlouhodobé závazky  +C.II.  

U, O, P 
4x.    Závazky z pořízení dlouhodobého majetku  +B.I.  
 

46 - Dlouhodobé pohledávky 

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  - C.III.  ÚSC 

OSS 

PO 

464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů  - C.III.  

465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy  - C.III.  
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení  - C.III.  U, O 

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky    

ÚSC 

OSS 

PO 

0x. až  3x.   Pohledávky v  hlavní činnosti  - C.III.  

40. až  43.   Pohledávky z prodeje dlouh. aktiv určených k prodeji  - B.II.3.  

44. až  46.   Pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv ostatních  - B.II.4.  
47. až  48.   Pohledávky z dlouhodobých aktiv (finančních)  - B.III.  

49.               Přijaté dividendy a podíly na zisku  - A.IV.  
5x.               Pohledávky k fondům  - C.III.  

6x. až  9x.    Pohledávky v hospodářské činnosti  - C.III.   
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47 –Dlouhodobé zálohy na transfery  

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  - C.III.  
Ú, O, P 

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  +C.II.  

475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů    OSS 
 

49 – Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 

491 – Počáteční účet rozvažný    

ÚSC 

OSS 

PO 

492 – Konečný účet rozvažný    

493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období    

30.   Hlavní činnost    

30|300|3000   Závěrečné zápisy při uzávěrce roku (používá program)    

00.   Hospodářská činnost    

00|000|0000  Závěrečné zápisy při uzávěrce roku (používá program)    

499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů 

00|000|0000   Závěrečné zápisy  (dle ČUS č. 702) v OSS 
   OSS 
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5 – Náklady 

 
Závazné AÚ platné pro všechny účty tř. 5 a 6 

             00. až  59.      Hlavní činnost 
Z 

Platí, není-li zadáno 

vlastní nastavení              60. až  98.      Hospodářská činnost 

  nebo  vlastní nastavení identifikace hlavní a hospodářské činnosti Z Platí, je-li zadáno 

             99.                  závěrečný zápis (uzavření SÚ tř. 5xx a 6xx) 

Z 
Užití je povinné, 

vlastní nastavení není možné 
              99|999|9999     závěrečný zápis použitý programem při uzávěrce roku 

                                    (2-místná | 3-místná | 4-místná AÚ) 
 

50 – Spotřebované nákupy 

501 – Spotřeba materiálu  - Z.  

ÚSC 

OSS 

PO 

502 – Spotřeba energie  - Z.  

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  - Z.  

504 – Prodané zboží  - Z.  

506 – Aktivace dlouhodobého majetku  - Z.+A.I.6.– B.I.  

507 – Aktivace oběžného majetku  - Z.+A.I.6.+A.II.3.  

508 – Změna stavu zásob vlastní výroby  - Z.+A.I.6.+A.II.3.  
 

51 – Služby 

511 – Opravy a udržování  - Z.  

ÚSC 

OSS 

PO 

512 – Cestovné  - Z.  

513 – Náklady na reprezentaci  - Z.  

516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb  - Z.  

518 – Ostatní služby  - Z.  
 

52 – Osobní náklady 

521 – Mzdové náklady  - Z.  U, O, P 

Závazné analytické členění pro státní příspěvkové organizace 

0x.          Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona RNV-76   

PC 

o státníslužbě    

1x.          Platy zaměstnanců v PP vyjma zaměstnanců na služeb. místech RNV-75   

2x.          Ostatní osobní náklady RNV-77   

3x., 4x.   Platy zaměstnanců v PP vyjma zaměstnanců na služeb. místech RNV-75   

5x.          Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti RNV-78   

Závazné analytické členění pro organizační složky státu 

00.          Náhrady mezd v době nemoci – hl. činnost   N.I.14. 

OSS 

10., 20.   Platy zaměstnanců v pracovním poměru – hl. činnost   N.I.1. 

11.          Platy představitelů státní moci a některých orgánů   N.I.7. 

12., 22.   Ostatní osobní výdaje – hl. činnost   N.I.6. 

13.          Odchodné – hl. činnost   N.I.10. 

14.          Odstupné – hl. činnost   N.I.8. 

15.          Mzdové náhrady – hl. činnost   N.I.13. 

524 – Zákonné sociální pojištění  - Z.  U, O, P 

Závazné analytické členění pro státní příspěvkové organizace 

0x. - 2x.   Povinné pojistné placené zaměstnavatelem RNV-79   PC 

525 – Jiné sociální pojištění  - Z.  
U, O, P 

527 – Zákonné sociální náklady  - Z.  

Závazné analytické členění pro státní příspěvkové organizace 

0x. - 2x.   Převod fondu kulturních a sociálních potřeb RNV-80   PC 

528 – Jiné sociální náklady  - Z.  U, O, P 
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53 – Daně a poplatky 

531 – Daň silniční  - Z.  ÚSC 

OSS 

PO 

532 – Daň z nemovitostí  - Z.  

538 – Jiné daně a poplatky  - Z.  

539 – Vratky nepřímých daní  - Z.  OSS 
 

54 – Ostatní náklady 

541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení  - Z.  

ÚSC 

OSS 

PO 

542 – Jiné pokuty a penále  - Z.  

543 – Dary a jiná bezúplatná předání  - Z.  

49.   Dary a bezúplatná předání dlouhodobého majetku – hl. činnost  - Z.+A.I.6. – B.I.  

69.   Dary a bezúplatná předání dlouhodobého majetku – hosp. činnost  - Z.+A.I.6. – B.I.  

544 – Prodaný materiál  - Z.  

547 – Manka a škody  - Z.  

548 – Tvorba fondů  - Z.  

549 – Ostatní náklady z činnosti  - Z.  
 

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky 

551 – Odpisy dlouhodobého majetku  - Z.+A.I.1. - B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

552 – Prodaný dlouhodobý  nehmotný majetek  - Z.+ A.I.4. - B.I.  

553 – Prodaný dlouhodobý hmotný  majetek  - Z.+ A.I.4. - B.I.  
554 – Prodané pozemky  - Z.+ A.I.4. - B.I.  

555 – Tvorba a zúčtování rezerv  - Z.  
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek  - Z.  

557 – Náklady z vyřazených  pohledávek  - Z.  

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku  - Z.    
56 – Finanční náklady 

561 – Prodané cenné papíry a podíly  - Z.+A.I.6. – B.I.  

ÚSC 

OSS 

PO 

49.   Prodej krátkodobých cenných papírů – hlavní činnost    
69.   Prodej krátkodobých cenných papírů – hospod. Činnost    

562 – Úroky  - Z.  
563 – Kurzové ztráty  - Z.  

49.   Kurzové ztráty, nepeněžní operace – hlavní činnost  +A.I.6. – B.I.  

69.   Kurzové ztráty, nepeněžní operace – hospod. Činnost  +A.I.6. – B.I.  

564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou  - Z.  

40. až  49.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 

k prodeji podle § 64 – hlavní činnost 

 + A.I.4. – B.I. I.1. 

70. až  79.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 

k prodeji podle § 64 – hospod. Činnost 

 + A.I.4. – B.I. I.1. 

569 – Ostatní finanční náklady  - Z.  
 

57 – Náklady transfery 

571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery  - Z.  OSS,PC 

572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery  - Z.  ÚSC,PM 

575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování 

transferů 

   
OSS 
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58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků 

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob  - Z.  

OSS 
582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob  - Z.  
584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty  - Z.  

585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní  - Z.  
586 - Náklady z ostatních  sdílených daní a poplatků  - Z.    
59 - Daň z příjmů 

591 - Daň z příjmů  +Z.- A.III.  ÚSC 

OSS, PO 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů  +Z.- A.III.      
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6 – Výnosy  Závazné AÚ platné pro všechny účty tř. 5 a 6 jsou uvedeny na začátku popisu tř. 5 

 
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží  

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků  +Z.  
ÚSC 

OSS 

PO 

602 - Výnosy z prodeje služeb  +Z.  

603 - Výnosy z pronájmu  +Z.  

604 - Výnosy z prodaného zboží  +Z.  

605 - Výnosy ze správních poplatků  +Z.  U, O 

606 - Výnosy z místních poplatků  +Z.  ÚSC 

607 - Výnosy ze soudních poplatků  +Z.  OSS 

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů  +Z.  U, O, P 
 

63 - Výnosy z daní a poplatků 

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob  +Z.  

OSS 

632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob  +Z.  

633 - Výnosy ze sociálního pojištění  +Z.  

634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty  +Z.  

635 - Výnosy ze spotřebních daní  +Z.  

636 - Výnosy z majetkových daní  +Z.  

637 - Výnosy z energetických daní  +Z.  

638 - Výnosy z daně silniční  +Z.  nikdo 

639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků  +Z.  OSS 
 

64 - Ostatní výnosy 

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení  +Z.  

ÚSC 

OSS 

PO 

642 - Jiné pokuty a penále  +Z.  
643 - Výnosy z vyřazených  pohledávek  +Z.  

644 - Výnosy z prodeje materiálu  +Z.  

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku  +Z.– A.I.4. + B.II.3.  
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků  +Z.–A.I.4. + B.II.3.  

647 - Výnosy z prodeje pozemků  +Z.–A.I.4. +B.II.3.  
648 - Čerpání fondů  +Z.  U, O, P 

4x.   z rezervního fondu na provoz RNV-99   PC 

649 - Ostatní výnosy z činnosti  +Z.  U, O, P    
66 - Finanční výnosy 

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů  +Z.- A.I.6.+ B.II.4.  

ÚSC 

OSS 

PO 

49.   Tržby z prodeje krátkodobých cenných papírů – hlavní činnost    

69.   Tržby z prodeje krátkodobých cenných papírů – hosp. činnost   

662 - Úroky  +Z.  

663 - Kursové zisky  +Z.  
49.   Kurzové zisky, nepeněžní operace – hlavní činnost  - A.I.6.+B.I.  

69.   Kurzové zisky, nepeněžní operace – hosp. činnost  - A.I.6.+B.I.  
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  +Z.- A.I.6.+ B.I.  

40. až  49.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 

k prodeji podle § 64 – hlavní činnost 
 - A.I.4.+ B.I. J.1. 

70. až  79.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 

k prodeji podle § 64 – hospod. činnost 
 - A.I.4. + B.I. J.1. 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  +Z.+A.I.5. - A.IV.  U, O 

669 - Ostatní finanční výnosy  +Z.  U, O, P 
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67 - Výnosy z transferů 

671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  +Z.  OSS,PC 

Závazné analytické členění pro státní příspěvkové organizace 

0x. až 1x.   Přijaté transfery z územních rozpočtů (kromě 46. až 48.) RNV-91   

PC 

19.   Investiční transfery    
2x. až 3x.   Přijaté transfery z ústředních rozpočtů (kromě 47. a 48.) RNV-81   

UZ… identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses35B))   Sest 35 B 
Z toho jen od zřizovatele 

 

   

20. až  26.   na úhradu běžných provozních nákladů    

27.              na úhradu výdajů, které mají být zčásti kryty z rozp. EÚ  RNV-89   

28.              na úhradu výdajů, které mají být zčásti kryty z rozp. FM RNV-90   

27. i 28. obsahují prostředky SR i EÚ/FM    

29.              investiční transfery RNV-91   

31.              na výzkum a vývoj  - institucionální podpora 
RNV-84, 

97   

32.              na výzkum a vývoj – účelová podpora 
RNV-85, 

98 
  

33.              na vzdělávání pracovníků     

34.              na informatiku    

35.               na neinv. nákl. související s IPROFIN  zřizovatele RNV-82   

Od jiného poskytovatele než od zřizovatele:    

37.               na výzkum, vývoj a inovace – institucionální podpora od 

jiného než od zřizovatele 

RNV- 

87, 97 
 

 

38.               na výzkum, vývoj a inovace – účelová podpora od jiného než 

od zřizovatele 

RNV-88, 

98 
 

 

39.               investiční transfery RNV-91   

41. až  43.   Přijaté transfery ze Státních fondů 

RNV-91 

 

 PC 

Další transfery přijaté na výzkum a vývoj 

46.              na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC 

47.              na výzkum a vývoj z prostř. účelové podpory přijaté 

zřizovatelem 

48.              na výzkum a vývoj z prostř. účel. podpory přijaté jiným  než 

zřizovatelem 

Přijaté transfery ze zahraničí 

RNV-91 

  

PC 

51.   Přijaté transfery z orgánů EÚ 

52.   Přijaté transfery z jiných mezinárodních institucí 

 
 

53.   Přijaté transfery z ostatních mezinárodních subjektů   

Ostatní transfery   

54. až  59.     Přijaté transfery od ostatních subjektů    
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  +Z.  ÚSC,PM 

Závazná AÚ zde níže platí jen pro PM (tj. pro přísp. org. zřizované ÚSC)) 

0x. až  1x.   Přijaté transfery z územních rozpočtů (kromě 45. a 48.) 

UZ ... identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses 35B)) 

0x.              Transfery přijaté od zřizovatele na provoz 

10. až  14.   Transfery přijaté od zřizovatele na jiné než na provoz 

15. až  19.   Transfery přijaté od jiného ÚSC než zřizovatele 

2x. až  3x.   Přijaté transfery z ústředních rozpočtů 

  

 

PM 

Ses 35B 

 

 

 

 

UZ ... identifikační číslo dotace (pro fin. vypoř. (Ses 35B))   Ses 35B 

36.   na neinv. nákl. související s ISPROFIN  

37.   na výzkum a vývoj – institucionální podpora 

   

 

38.   na výzkum a vývoj – účelová podpora  

675 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování 

transferů 

   
OSS 
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68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků 

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob  +Z.  

ÚSC 

OSS 

682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob  +Z.  

684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty  +Z.  

685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní  +Z.  

686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní  +Z.  

688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků  +Z.  
 

7   Vnitroorganizační účetnictví   Obsah účtů této třídy si určí účetní jednotka sama 
  

8   Vnitroorganizační účetnictví Obsah účtů této třídy si určí účetní jednotka sama 
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9     Podrozvahové účty 

  
Závazné AÚ pro všechny účty 9xx 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 

        0x.  až   5x   užití dle potřeby účetní jednotky Z         6x.  až   9x.   užití dle potřeby účetní jednotky 
  

90 – Majetek a závazky účetní jednotky 

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   P.I.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   P.I.2. 

905 - Vyřazené pohledávky   P.I.3. 
906 - Vyřazené závazky   P.I.4. 
909 - Ostatní majetek   P.I.5.  
91 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

911- Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   P.II.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů   P.II.2. 

913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   P.II.3. 
914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů   P.II.4. 
915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   P.II.5. 
916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů   P.II.6.  

92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou  osobou 

921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

  P.III.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

  P.III.2. 

923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

  P.III.3. 

924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

  P.III.4. 

925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodů 

  P.III.5. 

926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodů 

  P.III.6. 

 
93 a 94  Další podmíněné pohledávky 

931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

  P.IV.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

  P.IV.2. 

933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   P.IV.3. 

934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   P.IV.4. 

939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   P.IV.5.   
941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   P.IV.6. 

ÚSC 

OSS 

PO 

942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   P.IV.7. 

943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   P.IV.8. 

944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění   P.IV.9. 

945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění   P.IV.10. 

947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 

jiných řízení 

  
P.IV.11. 

948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 

jiných  řízení 

  
P.IV.12. 
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95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   P.V.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů   P.V.2. 
953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   P.V.3. 
954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů   P.V.4. 
955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   P.V.5. 
956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů   P.V.6.  
96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání  cizího majetku 

961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu   P.VI.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu   P.VI.2. 

963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu   P.VI.3. 

964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu   P.VI.4. 

965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 

základě smlouvy o výpůjčce 

  P.VI.5. 

966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 

základě smlouvy o výpůjčce 

  P.VI.6. 

967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 

jeho převzetí  z jiných důvodů 

  P.VI.7. 

968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 

jeho převzetí  z jiných důvodů 

  P.VI.8. 

  
97 a 98  - Další podmíněné závazky 

971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh. majetku   P.VII.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh. majetku   P.VII.2. 

973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   P.VII.3. 

974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   P.VII.4. 

975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   P.VII.5. 

976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   P.VII.6. 

978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 

činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

  P.VII.7. 

979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 

činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

  P.VII.8. 

 
981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   P.VII.9. 

ÚSC 

OSS 

PO 

982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   P.VII.10. 

983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   P.VII.11. 

984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   P.VII.12. 

985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 

jiných řízení 

  P.VII.13. 

986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 

jiných řízení 

  P.VII.14. 

  
99 – Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

991 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   P.VIII.1. 

ÚSC 

OSS 

PO 

992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   P.VIII.2. 

993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   P.VIII.3. 

994 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   P.VIII.4. 

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   P.VIII.5. 
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01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

Uvedené AÚ x8. jsou určeny pro generování Poměrových ukazatelů 

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

ÚSC 

OSS 

PO 

88.   Zastavené nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 – Software 

88.   Zastavený software 
014 - Ocenitelná práva 

88.   Zastavená ocenitelná práva 
015 - Povolenky na emise a preferenční limity 

88.   Zastavené povolenky na emise a preferenční limity 
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

88.   Zastavený drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
88.   Zastavený ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Uvedené AÚ x8. jsou určeny pro generování Poměrových ukazatelů 

021 – Stavby 

ÚSC 

OSS 

PO  

28.   Zastavené bytové domy a bytové jednotky 

38.   Zastavené budovy pro služby obyvatelstvu 

48.   Zastavené jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky 
68.   Zastavené komunikace a veřejné osvětlení 

78.   Zastavené jiné inženýrské sítě 
88.   Zastavené ostatní stavby 

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

88.   Zastavené samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 

88.   Zastavené pěstitelské celky trvalých porostů 
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

88.   Zastavený drobný dlouhodobý hmotný majetek 
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

88.   Zastavený ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Uvedené AÚ x8. jsou určeny pro generování Poměrových ukazatelů 

031 – Pozemky 

ÚSC 

OSS 

PO 

28.   Zastavené stavební pozemky 

48.   Zastavené lesní pozemky 
58.   Zastavené zahrady, pastviny, rybníky 

78.   Zastavená zastavěná plocha 

88.   Zastavené ostatní pozemky 
032 – Kulturní předměty 

88.   Zastavené kulturní předměty 

 

04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Uvedené AÚ x8. jsou určeny pro generování Poměrových ukazatelů 

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ÚSC 

OSS, PO 
88.   Zastavený nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

88.   Zastavený nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

U, O 
88.   Zastavený pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
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06 - Dlouhodobý finanční majetek 

Uvedené AÚ x8. jsou určeny pro generování Poměrových ukazatelů 
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

ÚSC 

OSS 

PO 

88.   Zastavené majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 

88.   Zastavené majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

88.   Zastavené dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

067 - Dlouhodobé půjčky USC 

OSS 88.   Zastavené dlouhodobé půjčky 

068 - Termínované vklady dlouhodobé   
ÚSC 

OSS 

PO 

58.   Zastavené tuzemské termínované vklady dlouhodobé 

88.   Zastavené zahraniční termínované vklady dlouhodobé 
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

88.   Zastavený ostatní dlouhodobý finanční majetek 

 

45 - Dlouhodobé závazky 

451 - Dlouhodobé úvěry 

ÚSC 

OSS 

PO 

28.   Dlouhodobé tuzemské úvěry přímo čerpané - splátky stanovené pro následující rok 

78.   Dlouhodobé tuzemské úvěry převáděné na základní běžný účet - splátky stanovené pro následující rok 

88.   Dlouhodobé zahraniční úvěry přímo čerpané - splátky stanovené pro následující rok 
98.   Dlouhodobé zahraniční úvěry převáděné na základní běžný účet - splátky stanovené pro následující rok 

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

88.   Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - splátky stanovené pro následující rok 
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů USC 

OSS 88.   Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - splátky stanovené pro následující rok 

456 - Dlouhodobé závazky z ručení 
ÚSC 

OSS 
88.   Dlouhodobé závazky z ručení - splátky stanovené pro následující rok 

457 - Dlouhodobé směnky k úhradě 
88.   Dlouhodobé směnky k úhradě - splátky stanovené pro následující rok 

459 - Ostatní dlouhodobé závazky ÚSC 

OSS,PO 88.   Ostatní dlouhodobé závazky - splátky stanovené pro následující rok 

 

46 - Dlouhodobé pohledávky 

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
ÚSC 

OSS 

PO 

88.   Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé vztahující se k následujícímu roku 
464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

88.   Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů vztahující se k následujícímu roku  

466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení USC 

OSS 88.   Dlouhodobé pohledávky z ručení vztahující se k následujícímu roku 

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 
ÚSC 

OSS 

PO 

38.   Ostatní dlouhodobé pohledávky v hlavní činnosti vztahující se k následujícímu roku 

58.   Ostatní dlouhodobé pohledávky k fondům vztahující se k následujícímu roku 

88.   Ostatní dlouhodobé pohledávky v hospodářské činnosti vztahující se k následujícímu roku 
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Komentář 

 

Analytika účtů    

Základem analytiky Fenixu je dvoumístná analytika. Tato analytika je rozšířitelná na třetí 

nebo i čtvrté místo zprava (označené v textu tečkou). Pouze na prvních dvou místech zleva je 

umístěna závazná analytika ve tvaru intervalů čísel. Interval je zvolen proto, aby bylo možné 

vytvořit účtový rozvrh co nejlépe vyhovující uživateli. Výjimkou je účet 419, podrobně je 

popsáno v tabulce. 

 

Použité zkratky: 

 

Fin    -  Fin 2-12 M Výkaz pro hodnocen plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR 

RNV - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací  

 

Cash Flow – vazba účtů na položky výkazu peněžních toků (příklad) 

neřeší   příjmy z privatizace státního majetku, příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu,  

neřeší zcela bezplatné převzetí majetku od zřizovatele (zůstává výdaj ve výši odpisů či dotací) 

- B.I.** pouze obrat strany MD  příslušného účtu  majetku se přičítá záporně do B.I.     (pořízení) 

- A.I.1* pouze obrat strany Dal   příslušného účtu  majetku se přičítá záporně do A.1.1. (vyřazení) 

- B.I. změna stavu příslušného účtu se přičítá záporně do B.I. (majetek, který se pouze pořizuje) 

 účty aktiv (změna stavu účtu =obrat MD-obrat Dal – počáteční stav účtu na straně MD),  

účty korekcí a pasiv (změna stavu účtu =obrat Dal-obrat MD – počáteční stav účtu na straně Dal) 

 účty nákladů (změna stavu účtu =obrat MD), účty výnosů (změna stavu účtu = obrat Dal) 
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Změny zařazené do verze 029 ze dne 12.7.2017 

(a) Z dokumentu odstraněny informace o promítnutí účtů 222, 223 a 225 do výkazu Fin 2-04. 

 
Změny zařazené do verze 028 ze dne 4.1.2017 

(b) Změna informace o řádcích výkazu RNV u účtů 346, 347, 521, 524, 527, 671 a 648. 

(c) Změna informace o řádku C.1. ve výkazu Příloha u účtu 403 5x. 

(d) Pro rok 2017 nedošlo ke změnám v syntetických a analytických účtech. 

 

Změny zařazené do verze 027 ze dne 20.5.2016 

(a) Změna informace ohledně závazné analytiky k SU 261. Závazná analytika platí pouze pro 

organizace sestavující výkaz FIN 2-12M. 

(b) Syntetické účty 456 a 457 nejsou přípustné pro PO. 

(c) Změna názvu účtu 912. Chybný název zavedený v roce 2015. 

(d) Doplněno závazné analytické členění k účtu 389 99. pro nápočet řádku A.III. Zaplacená daň 

z příjmu včetně doměrků výkazu Přehled o peněžních tocích. 

 

Změny zařazené do verze 026 ze dne 22.2.2016 

(a) Změna závazné analytiky pro pokladnu s rozpočtovou skladbou. 

 

Změny zařazené do verze 025 ze dne 11.1.2016 

(a) Na základě novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. platné k 1.1.2016 zrušeny účty 044, 045, zavedeny 

účty 975 a 976 (ÚSC, OSS, PO), účet 369 (ÚSC, OSS). Upravena přípustnost účtu 475 pouze pro 

OSS, upravena přípustnost účtu 364 pro ÚSC a OSS, upravena přípustnost účtu 375 pro ÚSC a 

OSS. Úprava názvu účtů 247, 248, 375, 416, 475, účtové skupiny 90. 

(b) Zrušeno závazné analytické členění u účtů 336, 337, 341, 342, 343. 

(c) Na základě novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. platné k 1.1.2016 zrušeno analytické členění pro 

případy s RS a bez RS pro účty 068 a 244 a zavedeno toto členění pro účet 261. 

(d) Zrušeno analytické členění u účtu 364. 

(e) Zavedeno nové AU pro SU 414 (x8.) pro OSS, nové AU pro SU 521, 524, 527 pro PC. 

(f) Změna názvu některých AU pro SU 413 a 414 pro PC a PM, 671 pro PC. 

(g) V Doporučeném analytickém členění zrušeny AU u účtů 455, 458, 465, 468, 471 a 472.  

(h) Upraveny odkazy na čísla řádků ve výkazech. 

 


