Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
A Závazný vzor
Název, právní forma, sídlo, IČO vybrané účetní jednotky
Sestaveno k __________
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

VÝNOSY
601
602
603
60301
60302
60399
604
609
633
63301
63302
63303
63304
63305
63306
63307
63308
63309
63310
63311
63312
63399
643
64301
64302
64399
644
645
64501
64502
64599
646
64601
64602
64603
64604
64605
64606
64607
64608
64609
64610
64611
64699
647
648
64801
64802
64899
649
64901
64902
64903
64904
64905
64906
64999
661
66101
66102
66103
66104
66105
66106
66107
66108
66109
66199
662
66201
66299
664
66401
66402
66499

Výnosy od počátku roku
hlavní
hospodářská
činnost
činnost
[05]
[06]
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu:
Výnosy z pronájmu - pozemků
Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné
Výnosy z pronájmu - ostatní
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnosy ze sociálního pojištění:
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní
Výnosy z vyřazených pohledávek:
Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených
Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:
Výnosy z prodeje software
Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:
Výnosy z prodeje bytů a bytových budov
Výnosy z prodeje nebytových budov
Výnosy z prodeje ostatních staveb
Výnosy z prodeje dopravních prostředků
Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí
Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů
Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin
Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu
Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů
Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů
Výnosy z prodeje kulturních předmětů
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů:
Čerpání fondů - rezervní fond
Čerpání fondů - sociální fond a FKSP
Čerpání fondů - ostatní
Ostatní výnosy z činnosti:
Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek
Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy
Ostatní výnosy z činnosti - jiné
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností
Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%
Výnosy z prodeje depozitních směnek
Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní
Úroky:
Úroky - ze swapových operací a FRA
Úroky - ostatní
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní
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P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21

P11
P21
P21

P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11

P11

P21
P21
P21

P11
P11
P11
P11
P11
P21
P11
P11
P21
P11
P11

665
669
671
67101
67102
67103
67104
67199
672
67201
67202
67203
67204
67299
675

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Ostatní finanční výnosy
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů:

P11
P11
P21
P11
P11
P21
P11
P21
P11
P11
P21
P11

67501

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P11

67502
67599

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní

P11
P11

B Poznámky ke způsobu vyplnění
P11
P21
ÚDAJ
hlavní činnost
hospodářská
činnost

Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce (viz tabulka Část XI).
Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí
konsolidační celky státu, pokud je tento partner identifikovatelný (viz tabulka Část XI).
SLOUPEC
05

SPECIFIKACE
Uvedou se výnosy od počátku roku za hlavní činnost.
Uvedou se výnosy od počátku roku za hospodářskou činnost.

06

VÝNOSY
60301

60302

60399

63301

63302

63303

63304

63305

63306

Výnosy z pronájmu - pozemků
Zahrnují se výnosy z nájemného (pachtovného) z pronajatých pozemků, rybníků, vodních ploch, na něž
jsou uplatněna vlastnická práva účetní jednotky. V případě, že výnos z nájemného za pozemek nejde
oddělit od nájemného za budovu (ostatní nemovitosti), uvádí se v rámci analytické položky 60399.
Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné
Zahrnují se výnosy z pronájmu bytů ve vlastnictví nebo s příslušností vybrané účetní jednotky k
hospodaření, tj. zpravidla platby za opotřebení, zařízení bytu, daň z nemovitosti, pojištění, částku na
opravy a údržbu, platbu za užívání pozemku, na kterém je nemovitost postavena (avšak pouze v
případě, že tato platba nelze oddělit). Čisté nájemné nezahrnuje platby za služby spojené se společným
užíváním společných prostor apod. Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, které jsou
stavebním úřadem určeny k bydlení, a přitom není rozhodující druh domu. To znamená, že za byt se
považují i jednotky v nebytových budovách (např. byt školníka ve škole). U zařízení sloužících pro
seniory se za byt považují samostatné bytové jednotky splňující definici bytu. Nezapočítávají se
zařízení, která mají charakter ústavní péče či ubytovny, např. domov důchodců, studentské koleje atd.
Výnosy z pronájmu - ostatní
Zahrnují se výnosy z pronájmu budov, strojů, zařízení, kanceláří, platby za správu nemovitostí včetně
cizích bytů apod.
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
Zahrnuje výnosy z příspěvků na důchodové pojištění hrazené zaměstnavatelem ve prospěch
zaměstnanců na zajištění dávek ze sociálního pojištění – důchodů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
Zahrnuje výnosy z příspěvků na důchodové pojištění hrazené zaměstnanci na zajištění dávek ze
sociálního pojištění – důchodů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ
Zahrnuje výnosy z příspěvků na důchodové pojištění hrazené osobami samostatně výdělečně činnými a
ostatními fyzickými osobami (samoplátci) na zajištění dávek ze sociálního pojištění – důchodů (zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
Zahrnuje výnosy z příspěvků na nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem ve prospěch
zaměstnanců (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony, např. o nemocenském
pojištění apod.).
Výnosy ze sociálního pojištění – pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
Zahrnuje výnosy příspěvků na nemocenské hrazené zaměstnanci a odváděné prostřednictvím
zaměstnavatele (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony, např. o
nemocenském pojištění).
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
Zahrnuje výnosy příspěvků na nemocenské hrazené osobami samostatně výdělečně činnými na zajištění
dávek nemocenského (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony, např. o
nemocenském pojištění).
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63307

63308

63309

63310
63311

63312
63399

64301
64302
64399

64501
64502
64599
64601

64602

64603

64604

64605

64606

64607

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
Zahrnuje výnosy z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnavatelem na zajištění
podpory v nezaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
Zahrnuje výnosy z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnanci na zajištění podpory
v nezaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
Zahrnuje výnosy z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti hrazené osobami samostatně výdělečně
činnými na zajištění podpory v nezaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
dalšími zákony).
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění
Zahrnuje přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného na sociální pojištění.
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Zahrnuje povinné úrazové pojistné hrazené zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnanců podle zákona č.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Zahrnuje přijaté sankční platby (příslušenství) spojené s výběrem pojistného na úrazové pojištění.
Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní
Zahrnuje výnosy ze sociálního pojištění, které patří na účet 633 a nebyly zahrnuty do žádné z
předchozích kategorií analytických položek účtu 633, včetně dobrovolného pojištění.
Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených
Obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny zejména z titulu nedobytnosti.
Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
Obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti postoupeny za úplatu.
Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní
Obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny a nejsou zahrnuty pod
analytickými položkami 64301 a 64302.
Výnosy z prodeje software
Zahrnují se výnosy z prodeje software.
Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů
Zahrnují se výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenční limity.
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku
Zahrnují se výnosy z prodeje jinde neuvedeného dlouhodobého nehmotného majetku.
Výnosy z prodeje bytů a bytových budov
Zahrnují se výnosy z prodeje bytů, bytových budov. Zahrnují se i výnosy z prodeje ubytovacích zařízení
a domů se službami sociální péče pro staré nebo postižené osoby, domovů důchodců, ubytovacích
zařízení pro studenty, pro děti a pro ostatní sociální skupiny, např. ubytoven pro zaměstnance,
studentských kolejí, internátních ubytoven, různých útulků např. pro bezdomovce apod.).
Výnosy z prodeje nebytových budov
Zahrnují se výnosy z prodeje budov, ve kterých je více než polovina využitelné podlahové plochy
určena pro nebytové účely. Jedná se o výnosy z prodeje budov administrativních, budov pro obchod,
dopravu, telekomunikace, pro průmysl a skladování, pro společenské a kulturní účely, výzkum,
vzdělávání a zdravotnictví, budov pro sport, zemědělství apod. Pod pojmem budova se rozumí též hala
(tj. budova s halovými prostory).
Výnosy z prodeje ostatních staveb
Zahrnují se výnosy z prodeje ostatních staveb (inženýrských děl), které nejsou budovami. Jedná se o
prodej dálnic, silnic, místních a účelových komunikací, železnic, ploch letišť, mostů, tunelů, hrází,
vodních cest, vodních stupňů, podzemních a nadzemních vedení plynu, ropy a ostatních produktů,
vedení vody, kanalizace, vedení telekomunikačních a elektrických, souborů staveb pro průmyslové
účely (staveb důlních a pro těžbu, staveb elektráren, staveb pro chemický průmysl, staveb pro ostatní
průmysl), staveb pro sport a rekreaci, skládek odpadů, konstrukcí vinic a chmelnic apod.
Výnosy z prodeje dopravních prostředků
Zahrnují se výnosy z prodeje dopravních prostředků určených k přepravě osob nebo nákladů na
veřejných komunikacích, vč. některých speciálních dopravních prostředků jako jsou sanitky, vozy
přepravující komunální odpad apod.
Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí
Zahrnují se výnosy z prodeje strojů, přístrojů a zařízení včetně zařízení různých provozních místností a
jiného inventáře. Zahrnují se rovněž výnosy z prodeje dopravních prostředků, které slouží převážně jako
technologická zařízení.
Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů
Zahrnují se výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů, kde trvalými porosty jsou ovocné
stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě
nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin
Zahrnují se výnosy z prodeje plemenných zvířat kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle
rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných
chovů, např. muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, zejména tažní a dostihoví, osli, muly a
mezci bez ohledu na výši ocenění.
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Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu
Zahrnují se výnosy z prodeje ložisek antracitu, černého a hnědého uhlí, ropných polí a ložisek zemního
plynu.
Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů
Zahrnují se výnosy z prodeje ložisek železných a neželezných rud a rud drahých kovů.
Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů
Zahrnují se výnosy z prodeje kamenných lomů a hlínových a pískových jam, ložisek chemických
surovin a nerostných hnojiv, ložisek soli, ložisek křemene, sádry, přírodních drahokamů, asfaltu a
živice, rašeliny a ostatních nekovových nerostů jiných než uhlí a ropa.
Výnosy z prodeje kulturních předmětů
Zahrnují se výnosy z prodeje uměleckých děl, sbírek a kulturních památek.
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
Zahrnují se výnosy z prodeje ostatního jinde neuvedeného dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se
např. o výnosy z prodeje vodních zdrojů hlubinné vody (tzv. vodonosičů), které mohou být nebo jsou
v případě potřeby využívány.
Čerpání fondů - rezervní fond
Čerpání fondů dle platné metodiky ČÚS č. 704.
Čerpání fondů - sociální fond a FKSP
Čerpání fondů dle platné metodiky ČÚS č. 704 a v souladu s dalšími předpisy (např. rozpočtová
pravidla).
Čerpání fondů - ostatní
Čerpání fondů dle platné metodiky ČÚS č. 704.
Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku
Zahrnuje vyřazení závazku po vzájemné dohodě s věřitelem (tuzemským nebo zahraničním).
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven
Zahrnuje náhrady z neživotního pojištění, které jsou pojišťovací společnosti povinné uhradit účetní
jednotce podle smluv o neživotním pojištění. Náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců se
zahrnují na analytickou položku 63311.
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven
Zahrnuje náhrady škod od fyzických a právnických osob. Nepatří sem náhrady škod od pojišťoven,
které se zachycují na analytickou položku 64902.
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku
Zahrnuje bezúplatné nabytí drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého
hmotného majetku od jiných než vybraných účetních jednotek. Dále zahrnuje bezúplatné nabytí zásob
od účetních jednotek nebo jiných subjektů, pokud jsou tyto zásoby spotřebovány v účetním období, ve
kterém byly nabyty.
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek
Zahrnuje se hodnota pohledávky v případě, kdy nový věřitel (postupník) bezúplatně přebírá od
dosavadního věřitele - postupitele jeho pohledávku.
Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy
Jedná se u příspěvkových organizací o výnos z titulu nemožnosti finančního krytí fondu reprodukce
majetku nebo investičního fondu.
Ostatní výnosy z činnosti - jiné
Zahrnuje ostatní výnosy z činnosti, které patří na účet 649 a nebyly zahrnuty do žádné z předchozích
analytických položek účtu 649.
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových
účastí u IF a IS) - kótované
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových účastí (akcií, podílových listů apod.) obchodovaných na
organizovaném trhu cenných papírů (BCPP, RM-systém).
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových
účastí u IF a IS) - nekótované
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a podílů v osobách s rozhodujícím vlivem v
a.s., které nebyly přijaty k obchodování na organizovaném trhu s cennými papíry.
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a podílů v osobách s rozhodujícím vlivem u
fondů peněžního trhu.
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a podílů v osobách s rozhodujícím vlivem u
ostatních investičních fondů a investičních společností.
Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a podílů u mezinárodních společností a
zahraničních bank.
Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20 %
Zahrnuje výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a podílů, které neumožňují účast na řízení
společnosti.
Výnosy z prodeje depozitních směnek
Zahrnuje výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku, zejména depozitních směnek
(cenný papír vydávaný bankou, který je charakterizován dobou splatnosti, úrokovou sazbou a
směnečnou sumou).
Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
Zahrnuje výnosy z prodeje krátkodobých dluhových cenných papírů (např. směnek, dluhopisů apod.) s
původní splatností do 1 roku.
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Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
Zahrnuje výnosy z prodeje dlouhodobých dluhových cenných papírů (např. směnek, dluhopisů apod.) s
původní splatností nad 1 rok.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní
Zahrnuje se výnos z prodeje ostatních cenných papírů nezachycený na analytických položkách 66101 až
66109.
Úroky - ze swapových operací a FRA
Zachycují se pouze výnosové úrokové platby ze swapových operací a dlouhodobých termínových
úrokových dohod (FRA-Forward Rate Agreement).
Úroky - ostatní
Zahrnují se výnosové úroky, které patří na účet 662. Např. výnosové úroky z poskytnutých úvěrů a
půjček, úroky z přijatých dluhových cenných papírů s výjimkou úrokových plateb ze swapových
operací a dlouhodobých termínových dohod (FRA-Forward Rate Agreement), které jsou na analytické
položce 66201.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
Zahrnuje výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetkových cenných papírů, např. akcií, podílových
listů apod., které představují vlastnická práva na ekonomický subjekt (dividendy, nebo podíly na zisku).
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů
Zahrnuje výnosy z přecenění reálnou hodnotou – dluhových cenných papírů, např. směnek, dluhopisů,
apod.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní
Zahrnuje výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní, které nejsou zachyceny na analytických
položkách 66401 a 66402.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a
NeFV
Tato položka zahrnuje v souladu s ČÚS č. 708 bod 8.3. časové rozlišení přijatého investičního transferu
v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního
transferu (netýká se OSS).
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a
NeFV
Zahrnuje běžné transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a nenávratné finanční výpomoci
přijaté na provozní činnost popř. na úhradu ztráty, ke které dochází při výrobě výrobků nebo
poskytování služeb, z titulu záměrné hospodářské a sociální politiky vlády (např. poskytovat výrobky a
služby za nižší ceny než jsou jejich průměrné náklady na výrobu).
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů – finanční dary
Zahrnuje běžné transfery v peněžní formě např. v případě ztrát, které příslušný ekonomický subjekt
utrpěl z důvodu živelných pohrom.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z
Zahrnuje běžné transfery - neinvestiční dotace – patří sem pouze ta část dotací, která se předpokládá, že
bude spolufinancována z fondů EU, přijatá na provozní činnost. Národní spolufinancování se zachycuje
na analytické položce 67102.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní
Zahrnuje transfery, které nejsou zachyceny na analytických položkách 67101 až 67104.
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Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Tato položka zahrnuje v souladu s ČÚS č. 708 bod 8.3. časové rozlišení přijatého investičního transferu
v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního
transferu.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a
NeFV
Zahrnuje běžné transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a nenávratné finanční výpomoci
přijaté na provozní činnost popř. na úhradu ztráty, ke které dochází při výrobě výrobků nebo
poskytování služeb, z titulu záměrné hospodářské a sociální politiky vlády (např. poskytovat výrobky a
služby za nižší ceny než jsou jejich průměrné náklady na výrobu).
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary
Zahrnuje běžné transfery v peněžní formě např. v případě ztrát, které příslušný ekonomický subjekt
utrpěl z důvodu živelných pohrom.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU
Zahrnuje běžné transfery - neinvestiční dotace - patří sem pouze ta část dotací, která se předpokládá, že
bude spolufinancována z fondů EU, přijatá na provozní činnost. Národní spolufinancování se zachycuje
na analytické položce 67202.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní
Zahrnuje transfery, které nejsou zachyceny na analytických položkách 67201 až 67204.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace,
příspěvky, granty a NeFV
Zahrnuje výnosy z titulu proplácení předfinancovaných kapitálových transferů - investičních dotací,
příspěvků, grantů a nenávratných finančních výpomocí schválených a poskytnutých zejména z fondů
EU.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace,
příspěvky, granty a NeFV
Zahrnuje výnosy z titulu proplácení předfinancovaných běžných transferů - neinvestičních dotací,
příspěvků, grantů a nenávratných finančních výpomocí schválených a poskytnutých zejména z fondů
EU.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní
Zahrnuje výnosy z titulu proplácení předfinancovaných transferů, které nejsou zachyceny na
analytických položkách 67501 a 67502.
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