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Příloha č. 1 
 

Směrná účtová osnova 
 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
 
Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 – Software 
014 – Ocenitelná práva 
015 – Povolenky na emise a preferenční limity 
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 
021 – Stavby 
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
 
Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 
 
031 – Pozemky 
032 – Kulturní předměty 
 
Účtová skupina 04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 
041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
044 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 
045 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
 
Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
 
Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek 
 
061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 
062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 
063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
067 – Dlouhodobé půjčky 
068 – Termínované vklady dlouhodobé 
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
 
Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
073 – Oprávky k software 
074 – Oprávky k ocenitelným právům 
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 
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Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 
081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 
089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 
 
Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky 
 
Účtová skupina 11 – Materiál 
 
111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 
 
Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby 
 
121 – Nedokončená výroba 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 – Výrobky 
 
Účtová skupina 13 – Zboží a ostatní zásoby 
 
131 – Pořízení zboží 
132 – Zboží na skladě 
138 – Zboží na cestě 
139 – Ostatní zásoby 
 
Účtová skupina 14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 
 
142 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 
144 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 
146 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 
149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 
 
Účtová skupina 15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 
151 – Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
152 – Opravné položky k software 
153 – Opravné položky k ocenitelným právům 
154 – Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům 
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 
 
161 – Opravné položky k pozemkům 
162 – Opravné položky ke kulturním předmětům 
163 – Opravné položky ke stavbám 
164 – Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 
165 – Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
167 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 
168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku 
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Účtová skupina 17 – Opravné položky k dlouhodobému finančnímu 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 
175 – Opravné položky k 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 
 
181 – Opravné položky k materiálu 
182 – Opravné položky k nedokončené výrobě 
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 ke krátkodobým pohledávkám 
 
191 – Opravné položky ke směnkám k inkasu 
192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 
193 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 
194 – Opravné položky k odběratelům 
195 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 
196 – Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obdobných dávek 
197 – Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 
198 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení 
199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 
 
Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a 
půjčky 
 
Účtová skupina 22 – Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů 
 
222 – Příjmový účet organizačních složek státu 
223 – Zvláštní výdajový účet 
224 – Běžné účty státních fondů 
225 – Běžné účty fondů organizačních složek státu 
227 – Účet hospodaření státního rozpočtu 
 
Účtová skupina 23 – Bankovní účty územních samosprávných celků 
 
231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
 
Účtová skupina 24 – Ostatní bankovní účty 
 
241 – Běžný účet 
243 – Běžný účet FKSP 
244 – Termínované vklady krátkodobé 
245 – Jiné běžné účty 
247 – Účty spravovaných prostředků 
248 – Souhrnné účty 
249 – Účty pro sdílení daní pro dělenou správu 
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Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek 
 
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
256 – Jiné cenné papíry 
 
Účtová skupina 26 – Peníze 
261 – Pokladna 
262 – Peníze na cestě 
263 – Ceniny 
 
Účtová skupina 28 – Krátkodobé úvěry a půjčky 
281 – Krátkodobé úvěry 
282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 
283 – Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 
289 – Jiné krátkodobé půjčky 
 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
 
Účtová skupina 31 – Krátkodobé pohledávky 
 
311 – Odběratelé 
312 – Směnky k inkasu 
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 
316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
317 – Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 
318 – Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 
319 – Pohledávky ze sdílených daní 
 
Účtová skupina 32 – Krátkodobé závazky 
 
321 – Dodavatelé 
322 – Směnky k úhradě 
323 – Závazky z dávek sociálního zabezpečení 
324 – Krátkodobé přijaté zálohy 
325 – Závazky z dělené správy a kaucí 
326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
327 – Přijaté zálohy daní 
328 – Závazky z výběru daní 
329 – Závazky ze sdílených daní 
 
Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
 
331 – Zaměstnanci 
333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům 
335 – Pohledávky za zaměstnanci 
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
 
Účtová skupina 34 – Zúčtovaní daní, dotací a ostatní zúčtování 
 
341 – Daň z příjmů 
342 – Jiné přímé daně 
343  - Daň z přidané hodnoty 
344 – Jiné daně a poplatky 
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 
346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 
348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 
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349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím 
 
Účtová skupina 35 – Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení 
 
351 – Pohledávky za účastníky sdružení 
352 – Závazky k účastníkům sdružení 
 
Účtová skupina 36 – Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací 
 
361 – Krátkodobé pohledávky z ručení 
362 – Krátkodobé závazky z ručení 
363 – Pevné termínované operace a opce 
364 – Závazky z neukončených finančních operací 
365 – Pohledávky z finančního zajištění 
366 – Závazky z finančního zajištění 
367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů 
368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 
 
Účtová skupina 37 – Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 
 
371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky 
378 – Ostatní krátkodobé závazky 
 
Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 
 
381 – Náklady příštích období 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
385 – Příjmy příštích období 
388 – Dohadné účty aktivní 
389 – Dohadné účty pasivní 
 
Účtová skupina 39 – Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty 
 
395 – Vnitřní zúčtování 
396 – Spojovací účet při sdružení 
 
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 
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 
404 – Agregované příjmy a výdaje minulých období 
405 – Kurzové rozdíly 
406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 
407 – Jiné oceňovací rozdíly 
408 – Opravy 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 
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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 
 
Účtová skupina 45 – Dlouhodobé závazky 
 
451 – Dlouhodobé úvěry 
452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
453 – Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 
455 – Dlouhodobé přijaté zálohy 
456 – Dlouhodobé závazky z ručení 
457 – Dlouhodobé směnky k úhradě 
458 – Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí 
459 – Ostatní dlouhodobé závazky 
 
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 47 – Dlouhodobé zálohy na transfery 
 
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 
 
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 5 – Náklady 
 
Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy 
501 – Spotřeba materiálu 
502 – Spotřeba energie 
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 
504 – Prodané zboží 
506 – Aktivace dlouhodobého majetku 
507 – Aktivace oběžného majetku 
508 – Změna stavu zásob vlastní výroby 
 
Účtová skupina 51 – Služby 
 
511 – Opravy a udržování 
512 – Cestovné 
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513 – Náklady na reprezentaci 
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
518 – Ostatní služby 
 
Účtová skupina 52 – Osobní náklady 
 
521 – Mzdové náklady 
524 – Zákonné sociální pojištění 
525 – Jiné sociální pojištění 
527 – Zákonné sociální náklady 
528 – Jiné sociální náklady 
 
Účtová skupina 53 – Daně a poplatky 
 
531 – Daň silniční 
532 – Daň z nemovitostí 
538 – Jiné daně a poplatky 
539 – Vratky daní z nadměrných odpočtů 
 
Účtová skupina 54 – Ostatní náklady 
 
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
542 – Jiné pokuty a penále 
543 – Dary 
544 – Prodaný materiál 
547 – Manka a škody 
548 – Tvorba fondů 
549 – Ostatní náklady z činnosti 
 
Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky 
 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku 
552 – Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
554 – Prodané pozemky 
555 – Tvorba a zúčtování rezerv 
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek 
557 – Náklady z vyřazených pohledávek 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
 
Účtová skupina 56 – Finanční náklady 
 
561 – Prodané cenné papíry a podíly 
562 – Úroky 
563 – Kurzové ztráty 
564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
569 – Ostatní finanční náklady 
 
Účtová skupina 57 – Náklady na transfery 
 
571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 
572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 
 
Účtová skupina 58 – Náklady ze sdílených daní a poplatků 
 
581 – Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
582 – Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
584 – Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 
585 – Náklady ze sdílených spotřebních daní 
586 – Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 
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Účtová skupina 59 – Daň z příjmů 
 
591 – Daň z příjmů 
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 
 
Účtová třída 6 – Výnosy 
 
Účtová skupina 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží 
 
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 
602 – Výnosy z prodeje služeb 
603 – Výnosy z pronájmu 
604 – Výnosy z prodaného zboží 
605 – Výnosy ze správních poplatků 
606 – Výnosy z místních poplatků 
607 – Výnosy ze soudních poplatků 
609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů 
 
Účtová skupina 63 – Výnosy z daní a poplatků 
 
631 – Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 
632 – Výnosy z daně z příjmů právnických osob 
633 – Výnosy ze sociálního pojištění 
634 – Výnosy z daně z přidané hodnoty 
635 – Výnosy ze spotřebních daní 
636 – Výnosy z majetkových daní 
637 – Výnosy z energetických daní 
638 – Výnosy z daně silniční 
639 – Výnosy z ostatních daní a poplatků 
 
Účtová skupina 64 – Ostatní výnosy 
 
641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
642 – Jiné pokuty a penále 
643 – Výnosy z vyřazených pohledávek 
644 – Výnosy z prodeje materiálu 
645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 
646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 
647 – Výnosy z prodeje pozemků 
648 – Čerpání fondů 
649 – Ostatní výnosy z činnosti 
 
Účtová skupina 66 – Finanční výnosy 
 
661 – Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 
662 – Úroky 
663 – Kurzové zisky 
664 – Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
669 – Ostatní finanční výnosy 
 
Účtová skupina 67 – Výnosy z transferů 
 
671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
 
Účtová skupina 68 – Výnosy ze sdílených daní a poplatků 
 
681 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
682 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
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684 – Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 
685 – Výnosy ze sdílených spotřebních daní 
686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní 
688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 
 
Účtová třída 7 a 8 – Vnitroorganizační účetnictví  
 
Účtová třída 9 – Podrozvahové účty 
 
Účtová skupiny 90 – Majetek účetní jednotky 
 
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 
903 – Ostatní majetek 
 
Účtová skupina 91 – Vyřazené pohledávky a závazky 
 
911 – Vyřazené pohledávky 
912 – Vyřazené 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 užívaní 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 
 
 



 10 

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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
976 – Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
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 účty 
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 
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Příloha č. 2 
 

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesené daňové povinnosti 
 
Číselný kód Harmonizovaného systému 

popisu a číselného označování zboží 
Název zboží 

2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) 
z výroby železa nebo oceli 

2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než 
granulovaná struska), okuje a jiné odpady 
z výroby železa nebo oceli 

2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby 
železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, 
nebo jejich sloučeniny 

3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů 
4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné 

než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna 
z nich 

4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a 
výmět) 

5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků 
nevhodných ke smotávání, niťového 
odpadu a rozvlákněného materiálu) 

5103 00 00 Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých 
zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu 
avšak kromě rozvlákněného materiálu) 

5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných 
zvířecích chlupů 

5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů 
5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu 

a rozvlákněného materiálu) 
5202 10 00 Niťový odpad 
5505 00 00 Odpad z chemických vláken (včetně 

výčesků, niťového odpadu a 
rozvlákněného materiálu) 

6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, 
provazy a lana z textilních materiálů ve 
formě zbytků nebo výrobků vyřazených 
z používání 

7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 
7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů 

plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a 
šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny 
drahých kovů, používaný hlavně pro 
rekuperaci drahých kovů 

7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přestavený 
odpad ze železa nebo oceli v ingotech 

7404 00 Měděný odpad a šrot 
7503 00 Niklový odpad a šrot 
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7602 00 Hliníkový odpad a šrot 
7802 00 00 Olověný odpad a šrot 
7902 00 00 Zinkový odpad a šrot 
8002 00 00 Cínový odpad a šrot 
8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu 
8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu 
8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu 
8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku 
8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu 
ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu 
8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia 
8108 30 00 Odpad a šrot z titanu 
8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia 
8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu 
8111 00 19 Odpad a šrot z manganu 
8112 13 00 Odpad a šrot z berylia 
8112 22 00 Odpad a šrot z chromu 
8112 52 00 Odpad a šrot z thallia 
8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; 

gallia; india; vanadu a germania 
8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů 
8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií 

a elektrických akumulátorů; nepoužitelné 
galvanické články, baterie a elektrické 
akumulátory. 

 
Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných 
výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010. 
 
Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na 
zboží označené současně číselným kódem Harmonizovaného systému a výslovně uvedeným 
slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy. 
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Příloha č. 3 
 

Organizační schéma města Příbora 
 
 
 
 

 

Město Příbor 

Příspěvkové 
organizace 

Organizační složky Obchodní organizace 

Luna Příbor, 
středisko volného 

času 

Mateřská škola 
Kamarád Příbor 

 

Mateřská škola 
Pionýrů 

 

Školní jídelna 
Komenského Příbor 

Technické služby 
města Příbor 

Městská knihovna Správa majetku města 
Příbor s.r.o. 

Základní škola Npor. 
Loma Příbor 

Základní škola Příbor 

Účast města v jiných 
obchodních 
organizacích 

ASOMPO, a.s. 



Příloha č. 4 Souhrn vybraných údajů z daňových přiznání za 1. až 4. čtvrtletí roku 2009

ř Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu
základní 1 335 671,00 63 783,00 572 555,00 107 928,00 285 244,00 55 071,00
snížená 2 10 301,00 929,00 50 541,00 4 549,00 54 351,00 4 896,00
základní 3
snížená 4
základní 5
snížená 6
základní 7
snížená 8

9
10

základní 11
snížená 12

1. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009 4. čtvrtletí 2009
ř Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
20
21
22
23
24
25

ř

Pořízení zboží Dodání zboží Po řízení zboží Dodání zboží Po řízení zboží Dodání zboží Po řízení zboží Dodání zboží

ř Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši
základní 40 210 628,00 40 020,00 181 221,00 34 432,00 351 919,00 66 864,00
snížená 41 151 666,00 13 650,00 307,00 27,00
základní 42
snížená 43
základní 44
snížená 45

46
47 53 670,00 34 432,00 66 891,00
48
ř

50
S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku

Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet

Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu

1. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009 4. čtvrtletí 2009
ř.
60
61
62
63 64 712,00 112 477,00 59 967,00

Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 +61) 64 53 670,00 34 432,00 66 891,00
65 11 042,00 78 045,00
66 6 924,00
67

4. čtvrtletí 2009
I. Zdanitelné pln ění 

1. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v 
tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16; § 17 
odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)
Přijetí služby od osoby registrované v jiném členském 
státě (§ 15)

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 a 4)
Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat 
daň plátce při jejich přijetí (§ 15)

Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 2)

II. Plnění osvobozená a s místem pln ění mimo tuzemsko s nárokem na odpo čet daně
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24a)
Vývoz zboží (§ 66)
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92, § 92a)

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

4. čtvrtletí 2009
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného 
obchodu (§ 17) prostřední osobou 30

III. Doplňující údaje 1. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009

4. čtvrtletí 2009
IV. Nárok na odpo čet daně

1. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 12

2. čtvrtletí 2009 3. čtvrtletí 2009 4. čtvrtletí 2009

Odpočet daně při změně režimu (§ 74)
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46)
z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2
V. Krácení nároku na odpo čet daně
Plnění osvobozená od nároku na odpočet 5 107 822,00 12 006 764,00 70 264 551,00

1. čtvrtletí 2009

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 
odst. 3) 51

Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76) 52

VI. Výpočet daňové povinnosti
Úprava odpočtu daně (§ 78)
Vyrovnání odpočtu daně (§ 79)
Vrácení daně (§ 84)
Daň na výstupu (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-62

Vlastní daňová povinnost (63 - 64)
Nadměrný odpočet (64 - 63)
Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (63 - 64)

1



Příloha č. 5 Souhrn vybraných údajů z daňových přiznání za leden až prosinec roku 2012

ř Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu
základní 1 65 643,00 13 130,00 30 222,00 6 045,00 57 581,00 11 517,00 40 518,00 8 105,00 69 434,00 13 890,00 529 780,00 105 955,00
snížená 2 2 746,00 385,00 11 572,00 1 620,00 4 838,00 678,00 132,00 18,00 12 282,00 1 719,00 30 063,00 4 209,00
základní 3
snížená 4
základní 5 16 700,00 3 340,00
snížená 6
základní 7
snížená 8

9
snížená 10 766 409,00 153 282,00 638 748,00 127 750,00 1 285 852,00 257 170,00 2 236 826,00 447 365,00 1 472 168,00 294 434,00 4 655 685,00 931 137,00
základní 11 72 482,00 10 148,00 29 270,00 4 098,00 210 762,00 29 507,00 314 326,00 44 006,00 1 382 755,00 193 586,00 3 818 528,00 534 594,00
základní 12
snížená 13

01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota

20
21
22
23
24
25
26

ř

Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží

ř Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši
základní 40 15 028,00 3 006,00 6 833,00 1 367,00 15 107,00 3 021,00 45 221,00 9 044,00 63 617,00 12 723,00
snížená 41 3 237,00 453,00 2 160,00 302,00 3 209,00 449,00 85 491,00 11 969,00 1 088,00 152,00

základní 43
snížená 44

45
46 3 459,00 1 669,00 3 470,00 21 013,00 12 875,00
47
ř

50
S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku

Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet

Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu

01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012
ř

60
61
62 180 285,00 139 513,00 298 872,00 499 494,00 503 629,00 1 575 895,00
63 3 459,00 1 669,00 3 470,00 21 013,00 12 875,00
64 180 285,00 136 054,00 297 203,00 496 024,00 482 616,00 1 563 020,00
65
66

1 638 504,00

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)

VI. Výpo čet daňové povinnosti

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm d) a e)

51

V. Krácení nároku na odpo čet dan ě

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 
4) 

1 268 490,00

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)
01/2012

IV. Nárok na odpo čet dan ě

III. Doplňující údaje

II. Ostatní pln ění a pln ění s místem pln ění mimo tuzemsko s nárokem na odpo čet dan ě

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu 
(§ 17) prostřední osobou 30

03/2012

Vývoz zboží (§ 66)
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen 
přiznat daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - 
odběratel zboží nebo příjemce služeb

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 - 5)

01/2012

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 
od osoby registrované k dani v jiném členském 

I. Zdanitelné pln ění 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16; § 
17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)

05/2012

06/201202/2012 03/2012 04/2012 05/2012

06/2012

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm d

1 337 515,00 1 482 743,00

06/2012

01/2012 02/2012 03/2012 06/2012

01/2012 02/2012

Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úpr. odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zák. platného do konce roku 2010
Vrácení daně (§ 84)

04/2012

Část odpočtu daně v krácené výši 52

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

53

1 358 476,002 018 409,00

05/2012

04/2012 05/2012

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79

42

04/2012

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 
až 13

03/2012

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

02/2012

Vlastní daňová povinnost (62 - 63)
Nadměrný odpočet (63 - 62)

Daň na výstupu (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13-61+daň podle § 108 odst. 1 písm. k)

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 - 63)

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)

1



ř Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu Základ daně Daň na výstupu
základní 1 411 303,00 82 264,00 101 260,00 20 254,00 681 987,00 136 399,00 443 120,00 88 624,00 459 748,00 91 951,00 476 260,00 95 256,00
snížená 2 8 558,00 1 198,00 22 600,00 3 164,00 24 253,00 3 396,00 37 023,00 5 183,00 5 725,00 802,00
základní 3 60 750,00 12 150,00
snížená 4
základní 5
snížená 6
základní 7
snížená 8

9
snížená 10 3 244 792,00 648 958,00 13 451,00 2 690,00 -20 857,00 -4 171,00 32 296,00 6 459,00 30 841,00 6 168,00 22 013,00 4 403,00
základní 11 3 693 450,00 517 083,00 2 182 059,00 305 488,00 102 948,00 14 413,00 3 860 633,00 540 489,00 355 308,00 49 743,00 1 057 316,00 148 024,00
základní 12
snížená 13

07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012
ř Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
20
21
22
23
24
25
26

ř

Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží Pořízení zboží Dodání zboží

ř Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši Základ daně V plné výši
základní 40 51 122,00 10 224,00 38 130,00 7 626,00 57 410,00 11 480,00 98 035,00 19 607,00 81 133,00 16 227,00 117 979,00 23 596,00
snížená 41 478,00 67,00 10 039,00 1 405,00 33 650,00 4 711,00

základní 43
snížená 44

45
46 10 224,00 7 626,00 11 547,00 21 012,00 20 938,00 23 596,00
47
ř

50
S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku S nárokem Bez nároku

Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet Koeficient Odpočet

Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu Vypořádací koeficient Změna odpočtu

07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012
ř

60
61
62 1 248 305,00 329 630,00 149 805,00 638 968,00 153 045,00 260 635,00
63 10 224,00 7 626,00 11 547,00 21 012,00 20 938,00 23 596,00
64 1 238 081,00 322 004,00 138 258,00 617 956,00 132 107,00 237 039,00
65
66

Vlastní daňová povinnost (62 - 63)
Nadměrný odpočet (63 - 62)
Rozdíl oproti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (62 - 63)

V. Krácení nároku na odpo čet dan ě

VI. Výpo čet daňové povinnosti
Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úpr. odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zák. platného do konce roku 2010
Vrácení daně (§ 84)
Daň na výstupu (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13-61+daň podle § 108 odst. 1 písm. k)
Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 
4) 51

Část odpočtu daně v krácené výši 52

11/2012 12/2012
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 1 749 063,00 1 633 255,00 1 454 302,00 1 422 583,00 1 548 591,00 1 258 852,00

07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm d) a e)

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad 42

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

10/2012 11/2012 12/2012
IV. Nárok na odpo čet dan ě

07/2012 08/2012 09/2012

10/2012 11/2012 12/2012
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu 
(§ 17) prostřední osobou 30

III. Doplňující údaje 07/2012 08/2012 09/2012

II. Ostatní pln ění a pln ění s místem pln ění mimo tuzemsko s nárokem na odpo čet dan ě

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm d
Vývoz zboží (§ 66)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - 
odběratel zboží nebo příjemce služeb
Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat 
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16; § 17 
odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)
Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od 
osoby registrované k dani v jiném členském státě

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 - 5)

10/2012 11/2012 12/2012
I. Zdanitelné pln ění 

07/2012 08/2012 09/2012

2


