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S m ě r n á  ú č t o v á  o s n o v a  b a n k y  
 

Účtová třída 1 – Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů 

11 Pokladní hodnoty 

111  Pokladna 

113  Zlato 

119 Jiné pokladní hodnoty 
 

12  Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami 

121  Běžné účty u centrálních bank 

122  Účty peněžních rezerv u centrálních bank 

123  Poskytnuté úvěry centrálním bankám 

125  Přijaté úvěry od centrálních bank 

126  Termínované vklady u centrálních bank 

127  Termínované vklady centrálních bank 
 

13  Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami 

130  Ostatní závazky vůči jiným bankám 

131 Běžné účty u jiných bank 

132  Termínované vklady u jiných bank 

133  Poskytnuté úvěry jiným bankám 

134  Běžné účty jiných bank 

135  Ostatní pohledávky za jinými bankami 

136 Termínové vklady jiných bank 

137  Přijaté úvěry od jiných bank 

138  Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami 

139 Opravná položka ke sledovaným a ohroženým úvěrům, vkladům a ostatním  

 pohledávkám za jinými bankami 
 

16 Závazky z jiných hodnot 

163  Závazky ve zlatě 

164  Závazky z jiných hodnot 
 

17  Závazky z cenných papírů 

171  Závazky ze státních bezkupónových dluhopisů 

172  Závazky z bezkupónových dluhopisů centrálních bank 

173 Závazky z kupónových dluhopisů 

174  Závazky z akcií 

175  Závazky z podílových listů 

176  Závazky z ostatních bezkupónových dluhopisů 

177  Závazky ze směnek 

178 Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy 
 

Účtová třída 2 – Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností 

21 Standardní pohledávky 

212  Ostatní pohledávky za klienty 

213  Pohledávky hodnocené portfoliově 

214  Krátkodobé úvěry 

216  Střednědobé úvěry 

214  Dlouhodobé úvěry 

219  Opravná položka k pohledávkám hodnoceným portfoliově 
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22  Vklady klientů 

221 Běžné účty klientů 

222  Vkladní listy 

223  Vkladové certifikáty 

224  Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou 

225  Termínové vklady klientů se splatností 

226  Úsporné vklady klientů na požádání 

227  Úsporné vklady klientů se splatností 

228  Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou 

229  Ostatní  krátkodobé závazky vůči klientům 
 

23  Přijaté úvěry od klientů 

231  Přijaté úvěry od klientů 
 

24  Sledované a ohrožené pohledávky 

241  Sledované úvěry a ostatní pohledávky 

242  Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky 

243 Pochybné úvěry a ostatní pohledávky 

244  Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky 

249  Opravná položka ke sledovaným a ohroženým úvěrům a ostatním pohledávkám za  

 klienty 
 

26 Emitované krátkodobé cenné papíry 

262 Dluhopisy peněžního trhu 

263 Ostatní dluhopisy 

264 Směnky 
 

27 Účelově vázané pohledávky a závazky 

271 Účelově vázané vklady 

272 Ostatní účelové pohledávky a závazky 
 

Účtová třída 3 – CP, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty  

31 Pevné termínové operace 

311 Pevné termínové operace s úrokovými nástroji  

313 Pevné termínové operace s měnovými nástroji 

315 Pevné termínové operace s akciovými nástroji 

317 Pevné termínové operace s komoditními nástroji 

318 Pevné termínové operace s úvěrovými nástroji 

319 Zúčtování marží burzovních derivátů 
 

32 Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování 

321 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů 

322 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů 

323 Uspořádací účty pro zúčtování platebního styku 

325 Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu 

326 Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu 
 

33  Pobočky a jednatelství 

331 Tuzemské pobočky a jednatelství 

332 Zahraniční pobočky a jednatelství – provozní prostředky 
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34 Ostatní pohledávky a závazky 

340 Splatná daň z příjmů 

341 Různí dlužníci 

342 Růžní věřitelé 

343 Zúčtování se zaměstnanci 

344 Poskytnuté provozní zálohy 

345  Přijaté provozní zálohy 

346 Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami 

347 Zúčtování se státním rozpočtem 

348 Odložená daňová pohledávka a závazek 

349 Opravná položka k pohledávkám 
 

35  Časové rozlišení, dohadné účty, uspořádací účet 

351  Náklady příštích období 

352  Příjmy příštích období 

353  Dohadné účty aktivní 

354  Dohadné účty pasivní 

355  Výdaje příštích období 

356  Výnosy příštích období 

358  Uspořádací účet kurzových rozdílů 
 

36  Realizovatelné cenné papíry a ostatní podíly 

360  Ostatní podíly 

361  Státní bezkupónové dluhopisy 

362  Bezkupónové dluhopisy centrálních bank 

363 Kupónové dluhopisy 

364  Akcie 

365  Podílové listy  

366 Ostatní bezkupónové dluhopisy 

367  Směnky 

368  Cenné papíry zajištěné aktivy 

369  Opravná položka k ostatním podílům k prodeji 

 

37  Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních  

 cenných papírů, závazky z příspěvků penzijního připojištění 

371  Zúčtování s trhem cenných papírů 

372  Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti 

373  Zúčtování s příkazci 

374  Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice účetní jednotky 

375  Pohledávky za akcionáři a členy družstevních záložen 

376  Závazky vůči akcionářům a členům družstevních záložen 

378  Závazky z emitovaných dluhopisů 

 

38  Cenné papíry k obchodování 

381  Státní bezkupónové dluhopisy 

382  Bezkupónové dluhopisy centrálních bank 

383  Kupónové dluhopisy 

384  Akcie 

385  Podílové listy 

386  Ostatní bezkupónové dluhopisy 


