Převodový můstek
Seznam použitých zkratek: ÚT … účtová třída
ÚS … účtová skupina
SÚ … syntetický účet
ÚJ … účetní jednotka
SÚO … směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova 2009

Směrná účtová osnova 2010

Komentář - doporučené upřesnění

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

ÚT 0 rozšířena o SÚ 015, 044, 045, 053, 068, zrušen SÚ 026, 064, 065, úprava názvů SÚ

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

ÚS 01 byla rozšířena o SÚ 015 - Povolenky na emise a preferenční limity

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

013 - Software

013 - Software

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

014 - Ocenitelná práva

014 - Ocenitelná práva

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

015 - Povolenky na emise a preferenční limity

SÚ 015 byl zřízen pro druh nehmotného majetku, který je významně charakterově odlišný od ostatních druhů nehmotného majetku.

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 015 - Povolenky na emise a preferenční limity

Převod k 1.1. 2010 povolenek na emise a preferenčních limitů na SÚ 015 Povolenky na emise a preferenční limity.

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

V ÚS 02 byl zrušen syntetický účet 026 - Základní stádo a tažná zvířata, tento majetek bude převeden na SÚ 029.

021 - Stavby

021 - Stavby

Obsahové vymezení zůstává nezměněno (rozšíření přílohy č. 5 o podrobnější informace viz písm. G.)

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

026 - Základní stádo a tažná zvířata

Převod SÚ 026 - Základní stádo a tažná zvířata na SÚ 029.

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zvířata nebudou v rozvaze zachycována samostatně, nýbrž v rámci příslušných skupin majetku "ostatní".

Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

V ÚS 03 byl zpřesněn název SÚ 032 - Kulturní předměty

031 - Pozemky

031 - Pozemky

Obsahové vymezení zůstává nezměněno (rozšíření přílohy č. 5 o podrobnější informace viz písm. H.).

032 - Umělecká díla a předměty

032 - Kulturní předměty

Zpřesnění názvu SÚ, obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

V ÚS 04 nově stanoveny SÚ 044 a 045.

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

SÚ 044 byl stanoven pro účtování případů technického zhodnocení jehož ocenění je nižší než 60 tis Kč.

045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

SÚ 045 byl stanoven pro účtování případů technického zhodnocení jehož ocenění je nižší než 40 tis Kč.

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová
skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek

V ÚS 05 byl nově stanoven SÚ 053- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

SÚ 053 stanoven pro účtování případů poskytnutých záloh na dlouhodobý finanční majetek.

Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek

Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek

V ÚS 06 byl nově stanoven SÚ 068 - Termínované vklady dlouhodobé a dále zpřesněny názvy některých SÚ

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Obsahové vymezení zůstává nezměněno, upřesnění názvu SÚ.

066 - Půjčky osobám ve skupině

066 - Půjčky osobám ve skupině

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

067 - Ostatní dlouhodobé půjčky

067 - Jiné dlouhodobé půjčky

Obsahové vymezení zůstává nezměněno. , upřesnění názvu SÚ viz § 10 návrhu vyhlášky

068 - Termínované vklady dlouhodobé

SÚ 068 stanoven pro účtování případů dlouhodobých termínovaných vkladů

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

064 – Majetek převzatý k privatizaci

Příslušné majetkové účty

Majetek Fondu národního majetku převzatého MF bude převeden k 1. 1. 2010 na příslušné majetkové účty

065 – Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu

Příslušné majetkové účty

Majetek Fondu národního majetku převzatého MF bude převeden k 1. 1. 2010 na příslušné majetkové účty

Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

V ÚS 07 SÚ včetně obsahového vymezení zůstává nezměněno

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073 - Oprávky k softwaru

073 - Oprávky k software

074 - Oprávky k ocenitelným právům

074 - Oprávky k ocenitelným právům

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

V ÚS 08 byl v návaznosti na zrušení SÚ 026 zrušen SÚ 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

081 - Oprávky ke stavbám

081 - Oprávky ke stavbám

Oprávky jsou finančním vyjádřením využívání dlouhodobého majetku účetní jednotkou v průběhu doby jeho používání. Tato účetní metoda je
podmínkou naplnění věrného zobrazení předmětu účetnictví.

Oprávky jsou finančním vyjádřením využívání dlouhodobého majetku účetní jednotkou v průběhu doby jeho používání. Tato účetní metoda je
podmínkou naplnění věrného zobrazení předmětu účetnictví.

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Zůstatek SÚ 086 bude k 1. 1. 2010 převeden na SÚ 089, v návaznosti na členění SÚ ÚS 02.

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno, k 1. 1. 2010 bude převeden na tento SÚ zůstatek zrušeného SÚ 086.
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Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky

ÚT 1 rozšířena o ÚS 15, 16, 17, 18, 19, o SÚ opravných položek včetně úpravy názvu ÚS 1

Účtová skupina 11 - Materiál

Účtová skupina 11 - Materiál

ÚS 11 včetně obsahového vymezení zůstává nezměněna

111 - Pořízení materiálu

111 - Pořízení materiálu

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

112 - Materiál na skladě

112 - Materiál na skladě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

119 - Materiál na cestě

119 - Materiál na cestě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby

Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby (zrušen SÚ 124 Zvířata - převod na SÚ 139 - Ostatní zásoby)

V ÚS 12 zrušen SÚ 124 - Zvířata, zůstatek tohoto SÚ bude k 1. 1. 2010 převeden na SÚ 139 - Ostatní zásoby

121 - Nedokončená výroba

121 - Nedokončená výroba

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

122 - Polotovary vlastní výroby

122 - Polotovary vlastní výroby

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

123 - Výrobky

123 - Výrobky

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

124 - Zvířata

139 - Ostatní zásoby

Převod zůstatku účtu 124 - Zvířata k 1. 1. 2010 na SÚ 139 - Ostatní zásoby

Účtová skupina 13 - Zboží

Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby

V ÚS 13 byl nově zřízen v SÚ 139 - Ostatní zásoby

131 - Pořízení zboží

131 - Pořízení zboží

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

132 - Zboží na skladě

132 - Zboží na skladě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

139 - Zboží na cestě

138 - Zboží na cestě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

139 - Ostatní zásoby

V návaznosti na § 10 nové vyhlášky byl SÚ stanoven, k 1. 1. 2010 bude na tento SÚ převeden zůstatek zrušeného SÚ 124 - Zvířata.

Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého nehmotného majetku.

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
152 - Opravné položky k software
153 - Opravné položky k ocenitelným právům

Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z
daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ
byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.

154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
155 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého hmotného majetku.

161 - Opravné položky k pozemkům
162 - Opravné položky ke kulturním předmětům
163 - Opravné položky ke stavbám

Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z
daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ
byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.

164 - Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
166 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého finančního majetku.

171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z
daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ
byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.

174 - Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině
175 - Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku
Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám

Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek k zásobám.

181 - Opravné položky k materiálu
182 - Opravné položky k nedokončené výrobě

Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z
daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ
byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.

183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby
184 - Opravné položky k výrobkům
185 - Opravné položky ke zboží
186 - Opravné položky k ostatním zásobám
Účtová skupina 19 - Opravné položky k pohledávkám

Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek k pohledávkám.

191 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
192 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
193 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
194 - Opravné položky k odběratelům

Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z
daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ
byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.

195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
196 - Opravné položky k pohledávkám z výběru daní
197 - Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení
198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
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Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních
Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a
složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a
půjčky
ostatní finanční účty

Významné zjednodušení a zpřehlednění této ÚS včetně přetřídění majetku resp. závazků z hlediska obsahu na jiné SÚ.

Účtová skupina 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních
nepřevádí
složek se,
státu
syntetické účty zrušeny

Pro zjednodušení a zpřehlednění bylo třeba tuto ÚS zrušit a majetek, resp. závazky na něm zachycované přetřídit z hlediska obsahu.

201 - Financování výdajů organizačních složek státu

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

203 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

Obsahové vymezení jednotlivých SÚ této skupiny by bylo duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ. Nové postupy účtování.

205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek
nepřevádí
státu se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačníchnepřevádí
složek státu
se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních
samosprávných celků
nepřevádí se, syntetické účty zrušeny
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

213 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

Pro zjednodušení a zpřehlednění bylo třeba tuto ÚS zrušit a majetek, resp. závazky na něm zachycované přetřídit z hlediska obsahu.

Obsahové vymezení jednotlivých SÚ této skupiny by bylo duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ. Nové postupy účtování.

215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných
nepřevádícelků
se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných
nepřevádí se, celků
zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků

nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)

Účtová skupina 22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek
Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů
státu

V ÚS 22 byl praven název ÚS v návaznosti na zrušení SÚ 221 a zpřesnění názvů SÚ.

221 - Limity výdajů

nepřevádí se, zrušen (na konci účetního období nemá zůstatek)
222 - Příjmový účet organizačních složek státu

Nové postupy účtování si nevyžadují samostatný SÚ pro limity výdajů, o limitech nebudou ÚJ účtovat.

223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu

223 - Zvláštní výdajový účet

Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.

224 - Běžné účty státních fondů

224 - Běžné účty státních fondů

225 - Běžné účty finančních fondů

225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu

Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.

Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.

skupina 23celků
- Bankovní účty územních samosprávných celků
Účtová skupina 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územníchÚčtová
samosprávných

V ÚS 23 byl upraven název této ÚS, v návaznosti na požadavky ÚSC byly zrušeny SÚ 232, 235 včetně zpřesnění názvu SÚ.

231 - Základní běžný účet

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků, 244 - Termínované vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady dlouhodobé

232 - Vkladový výdajový účet

nepřevádí se, na konci účetního období nemá zůstatek (zrušen)
V návaznosti na požadavek ÚSC SÚ zrušen.
nepřevádí se 222 - Příjmový účet organizačních složek státu, u územních samosprávných celků zrušen (naPro
konci
účetního
obdobínanemá
ÚSC
v návaznosti
jejichzůstatek)
požadavek zrušen SÚ 235.

235 - Příjmový účet
236 - Běžné účty peněžních fondů

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků, 231 - Základní běžný účet, 244 - Termínované
vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady dlouhodobé

Na SÚ 236 budou účtovány pouze peněžní prostředky peněžních fondů ÚSC viz ÚS 41, ostatní peněžní prostředky je nutno převést na SÚ 231,
244 či 068.

Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

V ÚS 24 stanoven SÚ 244 - Termínované vklady krátkodobé, zrušen SÚ 246. Zpřesnění názvů SÚ.

241 - Běžný účet

241 - Běžný účet

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb

243 - Běžný účet FKSP

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

244 - Termínované vklady krátkodobé

Nově stanovený SÚ potřebný pro sledování finanční pozice ÚJ.

245 - Ostatní běžné účty

245 - Jiné běžné účty

Upřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

246 - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách

Obsahové vymezení tohoto účtu bylo duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ.

247 - Účty spravovaných prostředků

převod na příslušné bankovní účty
247 - Účty spravovaných prostředků

248 - Souhrnné účty

248 - Souhrnné účty

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy

249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

Upřesnění názvu SÚ.

Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek

Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek

V ÚS 25 zrušen SÚ 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku. Zpřesnění postupů účtování (nákladů) k 1.1.2010. Zpřesnění názvu SÚ.

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

253 - Dlužné cenné papíry k obchodování

253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

Upřesnění názvu SÚ.

256 - Ostatní cenné papíry

256 - Jiné cenné papíry

Upřesnění názvu SÚ (viz § 10 návrhu vyhlášky) .

259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku

zrušen převod na 256 - Jiné cenné papíry

Zrušení SÚ 259 vyplynulo z zpřesnění postupů účtování (nákladů) k 1. 1. 2010.

Účtová skupina 26 - Peníze

Účtová skupina 26 - Peníze

ÚS 26 včetně obsahového vymezení zůstává nezměněna.

261 - Pokladna

261 - Pokladna

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

262 - Peníze na cestě

262 - Peníze na cestě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

263 - Ceniny

263 - Ceniny

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci

Účtová skupina zrušena

ÚS 27 včetně SÚ zrušeny. Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 326 a účtových skupin 57 a 67.

271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.

272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobéNové postupy účtování pomocí SÚ 326 a 452.

273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.

274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům

066 - Půjčky osobám ve skupině

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Převod na jednotlivé SÚ v souvislosti s charakterem zůstatku původního SÚ 274 a obsahovým vymezením nových SÚ 066, 316, 462

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.

277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

Upřesnění vzhledem k § 19 odst. 7 zákona (dlouhodobé - krátkodobé). Nov postupy účtování pomocí SÚ 377 a 469.

Účtová
skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky
Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé
závazky

Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy včetně návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

281 - Krátkodobé bankovní úvěry

281 - Krátkodobé úvěry

Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.

282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

283 - Vydané krátkodobé dluhopisy

283 - Vydané krátkodobé dluhopisy

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

289 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)

289 - Jiné krátkodobé půjčky

Upřesnění názvu SÚ v návaznosti na ustanovení § 10 návrhu vyhlášky.
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Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

SÚ zúčtovacích vztahů je nutné posuzovat z hlediska § 19 odst. 7 zákona (dlouhodobé - krátkodobé)

Účtová skupina 31 - Pohledávky

Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky

Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky

311 - Odběratelé

311 - Odběratelé

Na SÚ budou převedeny a účtovány pohledávky za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů, vč. pohledávek z titulu pronájmu

312 - Směnky k inkasu

312 - Směnky k inkasu

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

314 - Poskytnuté provozní zálohy

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Úprava názvu viz § 19 odst. 7 zákona.

315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy

311 - Odběratelé
Převod na jednotlivé SÚ v souvislosti s charakterem zůstatku původního SÚ 315 a obsahovým vymezením nových SÚ 311, 315, 316.

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316 - Ostatní pohledávky

311 - Odběratelé, 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky.

Převod zůstatku SÚ 316 v souladu s obsahovým vymezením SÚ 311, 315 a 377.

317 - Pohledávky zaniklé ČKA

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a další pohledávkové účty (podle titulu)

Rozdělení pohledávek podle příslušných titulů. Důvodem je zpřehlednění SÚO.

317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Nově stanovený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.

318 - Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek

Upraven název.

319 - Pohledávky ze sdílených daní

Nově stanovený SÚ pro zobrazení specifických pohledávek

Účtová skupina 32 - Závazky

Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé

321 - Dodavatelé

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

322 - Směnky k úhradě

322 - Směnky k úhradě

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

323 - Závazky z dávek sociálního zabezpečení

Na základě požadavku MPSV nově zřízen SÚ pro specifický druh závazků této ÚJ.

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

Zpřesnění názvu SÚ.

325 - Závazky z dělené správy a kaucí

Na základě požadavku vnitřních připomínkových míst nově zřízen SÚ pro specifický druh závazků.

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Nově zřízený SÚ v návaznosti na SÚO a postupy účtování (viz ÚS 57 a 67)

325 - Ostatní závazky

321 - Dodavatelé, 378 - Ostatní krátkodobé závazky

Nově zřízený účet zpřesnění v návaznosti na SÚO. Převod zůstatku SÚ 325 v souladu s obsahovým vymezením SÚ 321 a 378.

326 - Závazky zaniklé ČKA

Jednotlivé syntetické účty účtové třídy 3, 378 - Ostatní krátkodobé závazky
327 - Přijaté zálohy daní

Rozdělení závazků podle příslušných titulů, zpřesnění SÚO.

327 - Přijaté zálohy daní
328 - Závazky z výběru daní a cel

328 - Závazky z výběru daní

Zpřesnění názvu SÚ.

329 - Závazky ze sdílených daní a cel

329 - Závazky ze sdílených daní

Zpřesnění názvu SÚ.

Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci

331 - Zaměstnanci

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

Úprava názvu viz § 10 návrhu vyhlášky.

335 - Pohledávky za zaměstnanci

335 - Pohledávky za zaměstnanci

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

318 - Pohledávky z výběru daní a cel

324 - Přijaté zálohy

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů

341 - Daň z příjmů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

342 - Ostatní přímé daně

342 - Jiné přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty

Úprava názvu viz § 10 návrhu vyhlášky.

343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky

345 - Jiné daně a poplatky

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

346 - Pohledávky za státním rozpočtem

Zpřesnění názvu SÚ.

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

347 - Závazky ke státnímu rozpočtu
347 - -Vypořádání
a ostatních
závazků
se státním orgánů
rozpočtem
348
Nároky napřeplatků
dotace dotací
a ostatní
zúčtování
s rozpočtem
348 - Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
územních samosprávných celků

Zpřesnění názvu SÚ.

349 -samosprávných
Závazky k rozpočtům
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních
celků územních samosprávných celků

Zpřesnění názvu SÚ.

Zpřesnění názvu SÚ.

Účtová skupina 35 – Pohledávky za účastníky sdružení

Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení

Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení

358 – Pohledávky za účastníky sdružení

351 - Pohledávky za účastníky sdružení

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

352 - Závazky k účastníkům sdružení

Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.

Účtová skupina 36 - Závazky k účastníkům sdružení a závazky z
upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací

Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

368 - Závazky k účastníkům sdružení

352 - Závazky k účastníkům sdružení

Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.

362 - Krátkodobé závazky z ručení

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.

363 - Pevné termínové operace a opce

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

364 - Závazky z neukončených finančních operací

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.

365 - Pohledávky z finančního zajištění

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.

366 - Závazky z finančního zajištění

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.

367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů

Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.

Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.

372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.

373 - Poskytnuté zálohy na dotace

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.

374 - Přijaté zálohy na dotace

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.

371 – Pohledávky v zahraničí

Jednotlivé účty účtové třídy 3

Rozdělení podle titulu pohledávky.

372 – Pohledávky tuzemské

Jednotlivé účty účtové třídy 3

Rozdělení podle titulu pohledávky.

373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací a opcí

363 - Pevné termínové operace a opce

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů

367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

378 - Jiné pohledávky

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Upřesnění názvu (viz § 10 návrhu vyhlášky) včetně číselného označení v souladu s SÚO.

379 - Jiné závazky

378 - Ostatní krátkodobé závazky

Upřesnění názvu (viz § 10 návrhu vyhlášky) včetně číselného označení v souladu s SÚO.

Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky
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Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - Náklady příštích období

381 - Náklady příštích období

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

383 - Výdaje příštích období

383 - Výdaje příštích období

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

384 - Výnosy příštích období

384 - Výnosy příštích období

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

385 - Příjmy příštích období

385 - Příjmy příštích období

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

386 - Kursové rozdíly aktivní

405 - Kurzové rozdíly

Převod na SÚ 405 a úprava příslušných majetkových SÚ.

387 - Kursové rozdíly pasivní

405 - Kurzové rozdíly

Převod na SÚ 405 a úprava příslušných majetkových SÚ.

388 - Dohadné účty aktivní

388 - Dohadné účty aktivní

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

389 - Dohadné účty pasivní

389 - Dohadné účty pasivní

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní
zúčtování a vyrovnávací účty

Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty

Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty

391 - Opravná položka k pohledávkám

syntetické účty účtové skupiny 19
nepřevádí se 395 - Vnitřní zúčtování

V návaznosti na obsahové vymezení příslušné opravné položky v ÚS 19.

395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení

nepřevádí se 396 - Spojovací účet při sdružení

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a územních
samosprávných celků

účtová třída zrušena (nahrazena syntetickými účty účtové třídy 5) na konci účetního období se
nepřevádí, nemá zůstatek

ÚT zrušena (nahrazena SÚ ÚT 5) na konci účetního období se nepřevádí, nemá zůstatek

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 41 - Materiální náklady
410 - Materiální náklady
Účtová skupina 42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
Účtová skupina 43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
Účtová skupina 44 - Mzdové a ostatní osobní náklady
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady
Účtová skupina 45 - Dávky sociálního zabezpečení
450 - Dávky sociálního zabezpečení
Účtová skupina 46 - Manka a škody
460 - Manka a škody
Účtová skupina 47 - Ostatní náklady
471 - Úroky
472 - Penále a poplatky
473 - Kursové zisky
474 - Finanční náklady
Účtová třída 4 - Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a
pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - Jmění účetní jednotky
402 - Fond privatizace

Na SÚ budou účtovány a převáděny přijaté "investiční" dotace (na dlouhodobý majetek). Postupy účtování v ČÚS.

403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let
405 - Kurzové rozdíly

Na SÚ budou účtovány oceňovací rozdíly ze změn účetních metod a jejich prvního použití, např. opravných položek.

406 - Oceňovací rozdíly při změně metody
407 - Jiné oceňovací rozdíly
408 - Opravy chyb minulých období
Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky
411 - Fond odměn
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414 - Rezervní fond z ostatních titulů
416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond
419 - Ostatní fondy
Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účtová skupina 44 - Rezervy
441 - Rezervy
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Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky
451 - Dlouhodobé úvěry
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453 - Vydané dluhopisy
454 - Závazky z pronájmu
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy
456 - Dlouhodobé závazky z ručení
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
459 - Ostatní dlouhodobé závazky
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Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení
468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování
491 - Počáteční účet rozvažný
492 - Konečný účet rozvažný
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období
499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů
Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

ÚT zůstávají nezměněny

Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a
půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty

zrušena převod na syntetické účty účtové třídy 4

V souladu s uspořádáním SÚO.

Účtová skupina 90 - Majetkové fondy a zvláštní fondy

Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

901 - Fond dlouhodobého majetku

401 - Jmění účetní jednotky
403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Část zdrojů krytí dlouhodobých aktiv, která odpovídá majetku pořízenému z investičních dotací, bude převedena na SÚ 403 (jedná-li se o
identifikovatelné dotace a účetní jednotka má k tomuto dostatečně průkazné podklady). Zbylá část na SÚ 401. U OSS bude zůstatek SÚ 901
převeden na SÚ 403 v plné výši.

902 - Fond oběžných aktiv

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky budou v návaznosti na zrušení SÚ 901, 902 a 903 převedeny jejich zůstatky.

903 - Fond hospodářské činnosti

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky budou v návaznosti na zrušení SÚ 901, 902 a 903 převedeny jejich zůstatky.

909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

407 - Jiné oceňovací rozdíly

Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky .

904 – Fond privatizace

402 - Fond privatizace

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

905 – Ostatní fondy

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky v návaznosti na zrušení SÚ 905 bude převeden zůstatek tohoto fondu.

Účtová skupina 91 - Finanční a peněžní fondy

Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

911 - Fond odměn

411 - Fond odměn

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

912 - Fond kulturních a sociálních potřeb

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

914 - Fond rezervní

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

Z důvodů rozlišení titulů tvorby a použití rezervního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. byly stanoveny dva SÚ pro
účtování a vykazování rezervního fondu, včetně úpravy názvu a číselného označení.

916 - Fond reprodukce majetku

416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

917 - Peněžní fondy

419 - Ostatní fondy

Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky.

918 - Jiné finanční fondy

419 - Ostatní fondy

Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky.

921 - Státní fondy

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 921 převeden zůstatek tohoto fondu.

922 - Ostatní zvláštní fondy

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 921 převeden zůstatek tohoto fondu.

924 – Fondy EU

401 - Jmění účetní jednotky

Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 921 převeden zůstatek tohoto fondu.

Účtová skupina 93 - Výsledek hospodaření org. složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací a převod zúčtování
příjmů a výdajů územních samosprávných celků

Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření

Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření

931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let

401 - Jmění účetní jednotky

viz převod SÚ 964 a 965.

Účtová skupina 92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu

432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účtová skupina 94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností
územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Účtová skupina 44 - Rezervy

Účtová skupina 44 - Rezervy

941 - Rezervy zákonné

441 - Rezervy

Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s účetní metodou.

Účtovázávazky
skupina 45 - Dlouhodobé závazky
Účtová skupina 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry

Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry

Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s SÚO.

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Nově zřízený SÚ pro zachycení přijatých dlouhodobých návratných finančních výpomocí.

953 - Vydané dluhopisy

453 - Vydané dluhopisy

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

954 - Závazky z pronájmu

454 - Závazky z pronájmu

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

955 - Dlouhodobé přijaté zálohy

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

456 - Dlouhodobé závazky z ručení

Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických závazků.

457 - Dlouhodobé směnky k úhradě

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO

458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických závazků.

459 - Ostatní dlouhodobé závazky

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
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Účtová skupina 96 - Závěrkové účty

Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

961 - Počáteční účet rozvažný

491 - Počáteční účet rozvažný

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

962 - Konečný účet rozvažný

492 - Konečný účet rozvažný

Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

963 - Účet výsledku hospodaření

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období

Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s SÚO

964 - Saldo výdajů a nákladů

401 - Jmění účetní jednotky

Základním postupem je převod zůstatků SÚ 933, 964, 965 na SÚ 401. Účetní jednotka však může zvolit alternativní postup a část zůstatků SÚ
933, 964, 965 převést na SÚ 432, pokud k tomu má dostatečně průkazné podklady. Tento alternativní postup pak musí vysvětlit v Příloze
účetní závěrky.

432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
965 - Saldo příjmů a výnosů

401 - Jmění účetní jednotky
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Účtové skupiny 97 - 99 - Podrozvahové účty

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky
971 - 998 - Podrozvahové účty

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 - Ostatní majetek
Účtová skupina 91 - Odepsané pohledávky a závazky
911 - Odepsané pohledávky
912 - Odepsané závazky
Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
949 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
961 - Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
963 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
975 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
976 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
983 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účet

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
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Následující ÚT včetně SÚ (náklady a výnosy) nejsou předmětem převodového můstku, níže uvedené informace jsou potřebné pro rychlejší orientaci ÚJ v členění předmětné ÚS.
Účtová třída 5 - Náklady územních samosprávných celků na
hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací

Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)

Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu

501 - Spotřeba materiálu

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

502 - Spotřeba energie

502 - Spotřeba energie

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

504 - Prodané zboží

504 - Prodané zboží

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 51 - Služby

Účtová skupina 51 - Služby

Účtová skupina 51 - Služby

511 - Opravy a udržování

511 - Opravy a udržování

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

512 - Cestovné

512 - Cestovné

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

513 - Náklady na reprezentaci

513 - Náklady na reprezentaci

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

518 - Ostatní služby

518 - Ostatní služby

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady

521 - Mzdové náklady

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

523 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení

Na základě požadavku vnějších připomínkových míst nově zřízený SÚ pro zachycení specifických nákladů.

524 - Zákonné sociální pojištění

524 - Zákonné sociální pojištění

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

525 - Ostatní sociální pojištění

525 - Jiné sociální pojištění

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

527 - Zákonné sociální náklady

527 - Zákonné sociální náklady

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

528 - Ostatní sociální náklady

528 - Jiné sociální náklady

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční

531 - Daň silniční

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

532 - Daň z nemovitostí

532 - Daň z nemovitostí

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

538 - Ostatní daně a poplatky

538 - Jiné daně a poplatky

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

539 - Vratky daní z nadměrných odpočtů

Nově zřízený SÚ pro specifický druh nákladů.

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

542 - Ostatní pokuty a penále

542 - Jiné pokuty a penále

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

543 - Odpis pohledávky

557 - Náklady z odepsaných pohledávek

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

544 - Úroky

562 - Úroky

Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.

545 - Kursové ztráty

563 - Kurzové ztráty

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

546 - Dary

543 - Dary

Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.

544 - Prodaný materiál

Změna číselného označení v souladu s SÚO.

547 - Manka a škody

Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.

548 - Tvorba fondů

Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických nákladů.

549 - Ostatní náklady z činnosti

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady

Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

- Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného552
majetku

Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM.

553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku

Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM.

554 - Prodané pozemky

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

557 - Náklady z odepsaných pohledávek

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

553 - Prodané cenné papíry a podíly

561 - Prodané cenné papíry a podíly

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

554 - Prodaný materiál

544 - Prodaný materiál

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

556 - Tvorba zákonných rezerv

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s účetní metodou.

559 - Tvorba zákonných opravných položek

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s účetní metodou.

Účtová skupina 56 - Finanční náklady

Účtová skupina 56 - Finanční náklady

561 - Prodané cenné papíry a podíly

Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.

562 - Úroky

Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.

563 - Kurzové ztráty

Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.

564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

569 - Ostatní finanční náklady

Nově zřízený SÚ pro zobrazení ostatních finančních nákladů.

Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních
samosprávných celků a státních fondů

Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů

571 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

572 - Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

573 - Náklady na nároky na prostředky státních fondů

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

574 - Náklady na ostatní nároky

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní

Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

586 - Náklady ze sdílených majetkových daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
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588 - Náklady ze sdílené silniční daně

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

589 - Ostatní náklady ze sdílených daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
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Účtová třída 6 - Výnosy (syntetické účty se nepřevádějí)

Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávnýchÚčtová
celků atřída
z činnosti
6 - Výnosy
příspěvkových
(syntetickéorganizací
účty se nepřevádějí)
Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží

Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

601 - Tržby za vlastní výrobky

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Zpřesnění názvu SÚ.

602 - Tržby z prodeje služeb

602 - Výnosy z prodeje služeb

Zpřesnění názvu SÚ.

603 - Výnosy z pronájmu

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

604 - Výnosy z prodaného zboží

Zpřesnění názvu SÚ.

605 - Výnosy ze správních poplatků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

606 - Výnosy z místních poplatků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

607 - Výnosy ze soudních poplatků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

Účtová skupina 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob

Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob

Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob

611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby

611 - Změna stavu nedokončené výroby

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

612 - Změna stavu zásob polotovarů

612 - Změna stavu polotovarů

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

613 - Změna stavu zásob výrobků

613 - Změna stavu výrobků

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

614 - Změna stavu zvířat

614 - Změna stavu ostatních zásob

Nově zřízený SÚ v návaznosti na SÚO (zrušené SÚ 026 a 124).

Účtová skupina 62 - Aktivace

Účtová skupina 62 - Aktivace

Účtová skupina 62 - Aktivace

621 - Aktivace materiálu a zboží

621 - Aktivace materiálu a zboží

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků

Nově zřízená ús pro příjemce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

633 - Výnosy ze sociálního pojištění

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

635 - Výnosy ze spotřebních daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

636 - Výnosy z majetkových daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

637 - Výnosy z energetických daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

638 - Výnosy ze silniční daně

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Obsahové vymezení zůstává nezměněno.

642 - Ostatní pokuty a penále

642 - Jiné pokuty a penále

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

643 - Platby za odepsané pohledávky

643 - Výnosy z odepsaných pohledávek

Zpřesnění názvu SÚ.

644 - Výnosy z prodeje materiálu

Zpřesnění názvu a číselného označení SÚ v souladu s SÚO.

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.

647 - Výnosy z prodeje pozemků

Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje pozemků.

644 - Úroky

662 - Úroky

Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.

645 - Kursové zisky

663 - Kurzové zisky

Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.

648 - Zúčtování fondů

648 - Čerpání fondů

Zpřesnění názvu SÚ.

649 - Jiné ostatní výnosy

649 - Ostatní výnosy z činnosti

Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.

604 - Tržby za prodané zboží

Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
Z důvodu
majetku
zvýšení
kroměvypovídací
pozemků schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.

652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.

653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

661- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.

654 - Tržby z prodeje materiálu

644 - Výnosy z prodeje materiálu

Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.

655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku

669 - Ostatní finanční výnosy

Zpřesnění uspořádání SÚO.

656 - Zúčtování zákonných rezerv

zrušen

Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně vykazování, v návaznosti na účetní metodu.

659 - Zúčtování zákonných opravných položek

zrušen

Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně vykazování, v návaznosti na účetní metodu.

Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.

662 - Úroky

Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.

663 - Kurzové zisky

Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.

669 - Ostatní finanční výnosy

Zpřesnění uspořádání SÚO.

Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních
samosprávných celků a státních fondů

Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů

671 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

674 - Výnosy z ostatních nároků

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.

Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní

Nově zřízená ÚS pro správce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
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684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

688 - Výnosy ze sdílené silniční daně

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

689 - Ostatní výnosy ze sdílených daní

Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.

Účtová skupina 69 - Příspěvky a dotace na provoz

ÚS zrušena nahrazena účtovou skupinou 67

ÚS byla zrušena v souladu s uspořádáním SÚO

691 - Příspěvky a dotace na provoz

zrušen

SÚ zrušen v souladu s uspořádáním SÚO.
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