Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, část N
Pro správné naplnění přílohy č. 5 – N.II. Doplňující informace k položce výkazu zisku
a ztráty A.I.13 „Mzdové náklady“ je nutné upravit analytiky k účtu 521 tak, aby byly rozděleny
na pracovníky v pracovním a služebním poměru a pracovníky mimo pracovní a služební
poměr.
Rozdělení analytik použijete podle poskytovatele účetního programu z důvodu
správného naplnění výkazu.
Tabulka – návod pro vykazování údajů na účtu 521 ve vazbě na rozpočtovou
skladbu:
Analytika účtu 521 je rozdělená k těmto položkám:
(PP pracovní poměr, MPP mimopracovní poměr)
N.II.1. položka 5011 platy
N.II.2. položka 5019 ostatní plat
N.II.3. položka 5021 ostatní osobní výdaje
N.II.5. položka 5023 odměny členů zastupitelstev
N.II.6. položka 5024 odstupné
N.II.8. položka 5029 ostatní platby za provedenou práci
N.II.9. položka 5051 mzdové náhrady
N.II.10 položka 5424 náhrady mezd v době nemoci
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Položky 5022 a 5026 se ÚSC netýkají.
Pracovní nebo služební poměr – zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo smlouvou
o služebním poměru tj. kmenový zaměstnanec.
Mimo pracovní nebo služební poměr – ostatní pracovníci (zejména pracující na základě
dohody o provedení práce nebo činnosti a dále osoba odměňovaná dle zákona č. 236/1995
Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů). Problematika zařazení uvolněných či neuvolněných zastupitelů je
řešena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Před odevzdáním přílohy účetní závěrky zkontrolujte, jestli se Vám tato část přílohy
správně naplnila.
I nadále platí, že si mohou účetní jednotky obstarat údaje pro tabulku N.II. jiným
způsobem a pořídí všechny hodnoty v pořizovači „doplňkových hodnot“.

V Olomouci dne 29. 9. 2014
Zpracovalo oddělení účetnictví

