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Příloha č. 1: Organizační schéma Hospice Frýdek-Místek 
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Příloha č. 2: Účetní příklady na pořízení majetku 

Příklad 1: Pořízení DHM – konvektomatu v hodnotě 84 052 Kč v srpnu 2010 

P. č. Účetní případ částka MD D 

1 
Dodavatelská faktura za nákup 

konvektomatu 
84 052 042 321 

2 Úhrada faktury dle výpisu z účtu 84 052 321 241 

3 Zařazení konvektomatu do užívání 84 052 022 042 

4 Převod zdrojů k profinancování DHM 84 052 416 401 

5 
Zúčtování měsíčních odpisů do nákladů 

v září 2010 
1 898 551  082 

6 Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 1 898 401 416 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálu Hospice Frýdek-Místek 

Příklad 2: Pořízení a technické zhodnocení u DHM – vakuového zvedáku se síťovým vakem 

v hodnotě 159 267 Kč v září 2012 

P.č. Účetní případ částka MD D 

1 
Pořízení vakuového zvedáku se síťovým 

vakem 
159 267 042 321 

2 Úhrada faktury dle výpisu z účtu 159 267 321 241 

3 Zařazení zvedáku do užívání 159 267 022 042 

4 Převod zdrojů k profinancování DHM 159 267 416 401 

5 
Zúčtování měsíčních odpisů do nákladů 

v říjnu 2012 
2 203 551 082 

6 Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 2 203 401 416 

7 Dokoupení síťového vaku XXL 16 500 045 321 

8 Úhrada faktury dle výpisu z účtu 16 500 321 241 

9 Hodnota TZ nepřesáhla částku 40 000 Kč 16 500 549 045 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálu Hospice Frýdek-Místek 
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Příklad 3: Pořízení DHM z dotace - sprchovacího lůžka Basic v hodnotě 145 750 Kč 

v prosinci 2011 

P.č. Účetní případ částka MD D 

1 Získání dotace 108 250 403 416 

2 Přijetí dotace na samostatný účet u banky 108 250 245 403 

3 Pořízení majetku  z prostředků 145 750 042  321 

4 Převod zdrojů k profinancovanému DHM 108 250 416 403 

5 Zařazení majetku do evidence 145 750 022 042 

6 
Úhrada faktury za majetek z vlastních 

prostředků dle výpisu z účtu 
37 500 321 241 

7 Vypořádání zdrojů krytí 37 500 416 401 

8 
Zúčtování měsíčních odpisů do nákladů 

v lednu 2012 
2 016 551 082 

9 Zúčtování měsíčních odpisů transferů * 1 498 403 401 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálu Hospice Frýdek-Místek 

* od roku 2013 se odpisy transferů účtují takto: 403/672 
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Příloha č. 3: Výpočet silniční daně za období 2011 - 2012 

Zdvihový objem motoru: 1 197 cm
3 

Datum registrace: 11/2010 

Roční sazba daně: 1 800 Kč 

1/12 roční sazby: 150 Kč 

Tab. 1: Zálohy na silniční daň v roce 2011, 2012 

Čtvrtletí Měsíce Výpočet Celkem 

1. leden, únor, březen 3 x 150 Kč 450 Kč 

2. duben, květen, červen 3 x 150 Kč 450 Kč 

3. červenec, srpen, září 3 x 150 Kč 450 Kč 

4. říjen, listopad 2 x 150 Kč 300 Kč 

Zálohy celkem 1 650 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poněvadž vozidlo bylo pořízeno v listopadu roku 2010, až do října roku 2013 si může 

příspěvková organizace dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční uplatnit snížení sazby daně  

o 48 %. Z čehož vyplývá, že sazba daně 1 800 Kč se sníží o 48 %, tedy na 936 Kč. A jelikož 

vozidlo bylo používáno k podnikání celý kalendářní rok, daňová povinnost pro příspěvkovou 

organizaci za rok 2011 i 2012 je ve výši 936 Kč. Na zálohách příspěvková organizace 

zaplatila 1 650 Kč, v tom případě vznikl přeplatek ve výši 714 Kč, který jí bude vracen. 
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Příloha č. 4: Seznam položek pomocného analytického přehledu 

Číselník: Analytiky PAP                                                                                                                 Rok: 2014 

Su     AnPAP     Text              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------                               

000   00000     Dlouhodobý majetek 

010   00000     Dlouhodobý nehmotný majetek 

012   00000     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                      

013   00000     Software 

014   00000     Ocenitelná práva           

015   00000     Povolenky na emise a preferenční limity               

018   00000     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      

019   00000     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:                   

019   01901     Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle §11/6b Vyh.410/2009      

019   01909     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - jiný              

021   00000     Stavby:                   

021   02101     Byty a bytové budovy       

021   02102     Nebytové budovy            

021   02103     Technická rekultivace      

021   02109     Ostatní stavby             

022   00000     Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:         

022   02201     Dopravní prostředky        

022   02202     Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí      

025   00000     Pěstitelské celky trvalých porostů                      

028   00000     Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        

029   00000     Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:                     

029   02901     Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                      

029   02902     Ložiska kovových nerostů   

029   02903     Ložiska nekovových nerostů 

029   02904     Dospělá zvířata a jejich skupiny                        

029   02905     Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dle §14/7 vyh.410/2009 Sb.      

029   02909     Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  

031   00000     Pozemky 

032   00000     Kulturní předměty:        

032   03201     Kulturní předměty -sbírky muzejní povahy a další umělecká díla      

032   03202     Kulturní předměty - památky v ocenění 1 Kč (§25/1/k) zák. o účet.)      

032   03209     Kulturní předměty - ostatní                             

035   00000     Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:          

035   01200     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                      

035   01300     Software 

035   01400     Ocenitelná práva           

035   01500     Povolenky na emise a preferenční limity                 

035   01800     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      

035   01901     Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle §11/6b vyh.410/2009      

035   01909     Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                        

036   00000     Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:             

036   02101     Byty a bytové budovy       
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Su     AnPAP     Text              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

036   02102     Nebytové budovy            

036   02500     Pěstitelské celky trvalých porostů                   

036   02800     Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        

036   02901     Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                      

036   02902     Ložiska kovových nerostů                           

036   02903     Ložiska nekovových nerostů 

036   02904     Dospělá zvířata a jejich skupiny                        

036   02905     Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dle §14/od7 vyhl.410/2009      

036   02909     Jiný dlouhodobý hmotný majetek                          

036   03100     Pozemky 

036   03201     Kulturní předměty -sbírky muzejní povahy a další umělecká díla    

036   03202     Kulturní předměty –kulturní památky v ocenění 1 Kč(§25/1k zákon o účetnictví)      

036   03209     Kulturní předměty - ostatní                           

041   00000     Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:              

041   01200     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                      

041   01300     Software 

041   01400     Ocenitelná práva           

041   01500     Povolenky na emise a preferenční limity                 

041   01901     Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle §11/6b vyh.410/2009 Sb.      

041   01909     Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            

042   00000     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:                 

042   02101     Byty a bytové budovy       

042   02102     Nebytové budovy            

042   02103     Technická rekultivace      

042   02109     Ostatní stavby             

042   02201     Dopravní prostředky        

042   02202     Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí      

042   02500     Pěstitelské celky trvalých porostů                      

042   02901     Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                      

042   02902     Ložiska kovových nerostů   

042   02903     Ložiska nekovových nerostů 

042   02904     Dospělá zvířata a jejich skupiny                        

042   02905     Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dle §14/7 vyhl.410/2009 Sb.      

042   02909     Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              

042   03100     Pozemky 

042   03201     Kulturní předměty -sbírky muzejní povahy a další umělecká díla      

042   03209     Kulturní předměty - ostatní                           

043   00000     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:                

043   06101     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou maj. úč IF/IS) kótované    

043   06102     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výj. maj. úč IF/IS) nekótované      

043   06103     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu      

043   06104     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS      

043   06109     Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      

043   06301     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku      

043   06302     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatnosti nad 1 rok      
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Su   AnPAP     Text              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

043   06901     Majetkové účasti u mezinárodních společností            

043   06902     Majetkové účasti do 20%  

043   06903     Depozitní směnky           

043   06909     Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             

051   00000     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       

052   00000     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek          

053   00000     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek        

061   00000     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:    

061   06101     Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem a.s. (s výj. maj .úč. IF/IS) kótované    

061   06102     Majetkové účasti v osobách  rozhodujícím vlivem a.s. (s výj. maj. úč. IF/IS) nekótované      

061   06103     Majetkové účasti v osobách rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu  

061   06104     Majetkové účasti v osobách rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS      

061   06109     Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      

062   00000     Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:   

062   06201     Majetkové účasti  v osobách s podstatným vlivem a.s. (s výj. maj. úč. IF/IS) kótované      

062   06202     Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem a.s. (s výj. maj. úč. IF/IS) ne      

062   06203     Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu      

062   06204     Majetkové účasti v osobách  s podstatným vlivem u ostatních IF a IS      

062   06209     Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem      

063   00000     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:     

063   06301     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku     

063   06302     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok      

067   00000     Dlouhodobé půjčky:                            

067   06701     Dlouhodobé půjčky - do splatnosti                       

067   06702     Dlouhodobé půjčky - po splatnosti                      

068   00000     Termínované vklady dlouhodobé                

069   00000     Ostatní dlouhodobý finanční majetek:                    

069   06901     Ostatní dlouhodobý finanční majetek– majetkové účasti u mezinárodních společností      

069   06902     Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%      

069   06903     Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky     

069   06909     Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek                

072   00000     Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje         

073   00000     Oprávky k software         

074   00000     Oprávky k ocenitelným právům                            

078   00000     Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku      

079   00000     Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:       

079   01901     Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle §11 od.6b      

079   01909     Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

081   00000     Oprávky ke stavbám:       

082   02201     Oprávky k dopravním prostředkům                         

082   02202     Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborů movitých věcí     

085   00000     Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů         

088   00000     Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku        

089   00000     Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:     

089   02901     Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu           
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Su   AnPAP     Text              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------                              

089   02902     Oprávky k ložiskům kovových nerostů                     

089   02903     Oprávky k ložiskům nekovových nerostů                   

089   02904     Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám           

089   02905     Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dle §14/7 vyh.410/2009    

089   02909     Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

112   00000     Materiál na skladě         

119   00000     Materiál na cestě                                   

121   00000     Nedokončená výroba         

122   00000     Polotovary vlastní výroby  

123   00000     Výrobky 

132   00000     Zboží na skladě            

138   00000     Zboží na cestě             

139   00000     Ostatní zásoby                                  

142   00000     Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým      

142   46201     Opravné položky k poskytnutým finančním výpomocem dlouhodobým-do splatnosti      

142   46202     Opravné položky k poskytnutým finančním výpomocem dlouhodobým-po splatnosti      

144   00000     Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů      

146   00000     Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:      

146   46601     Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry -do splatnosti     

146   46602     Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry-do splatnosti      

146   46603     Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti      

149   00000     Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám      

149   46901     Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám -úroky z úvěrů a půjček-do splatnosti      

149   46902     Opravné pol. k ostatním dl. pohledávkám -úroky z dlouhodobé cenné papíry-do splatnosti 

149   46903     Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám -úroky po splatnosti   

149   46909     Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné      

151   00000     Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu  a vývoje      

152   00000     Opravné položky k software 

153   00000     Opravné položky k ocenitelným právům                    

154   00000     Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům      

156   00000     Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:      

156   01901     Opravné pol. k technickému zhodnocení dl. nehmotného majetku dle §11/6b vyh.410      

156   01909     Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

157   00000     Opravné pol. k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:      

157   01200     Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

157   01300     Opravné položky k nedokončenému software                

161   00000     Opravné položky k pozemkům 

162   00000     Opravné položky ke kulturním předmětům:                 

162   03201     Opravné položky ke kulturním předmětům-sbírky muzejní povahy a další umělecká díla      

162   03209     Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní        

163   00000     Opravné položky ke stavbám:                             

163   02101     Opravné položky k bytům a bytovým budovám               

163   02102     Opravné položky k nebytovým budovám                    

163   02103     Opravné položky k technické rekultivaci                 

163   02109     Opravné položky k ostatním stavbám                      
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Su   AnPAP     Text              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------                              

164   00000     Opravné pol. k samost. hmotným movitým věcem a soubory hmotných movitých věcí:    

164   02201     Opravné položky k dopravním prostředkům                

164   02202     Opravnépol.ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a soubory hm. movitých věcí      

165   00000     Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

167   00000     Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:       

167   02901     Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu     

167   02902     Opravné položky k ložiskům kovových nerostů         

167   02903     Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů           

167   02904     Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám      

167   02905     Opravné pol. k technickému zhodnocení dl. hmotného majetku dle §14/7 v.410/2009      

167   02909     Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

168   00000     Opravné položky k nedokončenému dl. hmotnému majetku:      

168   02101     Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám      

168   02102     Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám        

168   02103     Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci        

168   02109     Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám         

168   02201     Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům      

168   02202     Opr. pol. k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a soub. h. movitých věcí      

168   02500     Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů     

168   02901     Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu      

168   02902     Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů      

168   02903     Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů      

168   02904     Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skup.      

168   02905     Opr. pol. k nedokončenému technickému zhodnocení dl. hmotnému majetku dle §14/7 V410      

168   02909     Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku      

168   03100     Opravné položky k nedokončeným pozemkům                 

168   03201     Opr. pol. k nedokončeným kulturním předmětům- sbírky muzejní povahy a další umělecká díla     

168   03209     Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní    

171   00000     Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:      

171   06101     Opr. pol. maj. účastí osob s rozhodujícím vlivem a.s. (výj. maj. úč. IF/IS) kótované     

171   06102     Opr. pol. maj. účastí osob s rozhodujícím vlivem a.s. (výj. maj. úč. IF/IS) nekótované      

171   06103     Opravné položky majetkovým účastí osob s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu      

171   06104     Opravné položky majetkových účastí osob s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS      

172   06203     Opravné položky majetkových účastí osob s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu     

172   06204     Opravné položky majetkových účastí osob s podstatným vlivem u ostatních IF a IS      

172   06209     Opravné položky ostatního majetkových účastí v osobách s podstatným vlivem      

173   00000     Opravné položky k dluhovým cenným papírům držené do splatnosti:      

173   06301     Opravné pol. k dluhovým cenným papírům držené do splatnosti (původní) splatností do 1 roku     

173   06302     Opravné pol. dluhových cenných papírů držené do splatnosti (původní) splatnost do1 roku      

175   00000     Opravné položky k dlouhodobým půjčkám                  

175   06701     Opravné položky k dlouhodobým půjčkám -do splatnosti      

175   06702     Opravné položky k dlouhodobým půjčkám -po splatnosti      

176   00000     Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:    

176   06901     Opravné položky majetkových účastí u mezinárodních společností             

176   06902     Opravné položky k majetkovým účastem do 20%             
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176   06903     Opravné položky k depozitním směnkám                 

176   06909     Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku      

177   00000     Opravné položky k pořízení dlouhodobému finančnímu majetku:      

177   06101     Opr. pol. k pořízení maj. účastí osob s rozhodujícím vlivem a.s.(v.maj.úč. IF/IS) kótované 

177   06102     Opr. pol. k pořízení maj. účastí osob s rozhodujícím vlivem a.s.(v.maj.úč. IF/IS) nekótované 

177   06103     Opr. pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžn. trhu      

177   06104     Opr. pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem ostatních IF a IS      

177   06109     Opravné pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 

177   06201     Opravné pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s podstatným vlivem a.s. kótované 

177   06202     Opravné pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s podstatným vlivem a.s. nekótované 

177   06203     Opr. pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu      

177   06204     Opravné pol. pořizovaným maj. účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS      

177   06209     Opravné pol. pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 

177   06301     Opravné pol. pořizovaným dluhovým CP držené do splatnosti (pův) splatnost do 1 roku 

177   06302     Opravné pol. pořizovaným dluhovým CP držené do splatnosti (pův) splatnost nad 1 rok 

177   06901     Opravné pol. k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností      

177   06902     Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%      

177   06903     Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám        

177   06909     Opravné položky k pořizovaným jinému dlouhodobého finančního majetku      

191   00000     Opravné položky k směnkám k inkasu                     

192   00000     Opravné položky k jiným pohledávek z hlavní činnosti:      

192   31501     Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále 

192   31509     Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti - ostatní      

193   00000     Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobé 

193   31601     Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodob.-do splatnosti 

193   31602     Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodob - po splatnosti 

194   00000     Opravné položky k odběratelům                           

195   00000     Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoup. úvěrů      

198   00000     Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:      

199   37701     Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám-dividendy a podíly na zisku      

199   37702     Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám úroky z úvěrů a půjček-do splatnosti 

199   37703     Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám úroky z krátkodob. CP -do splatnosti 

199   37704     Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám - úroky po splatnosti 

199   37709     Opravné položky k ostatním krátkod. pohledávkám- jiné      

224   00000     Běžné účty státních fondů  

231   00000     Základní běžný účet územních samosprávných celků        

236   00000     Běžné účty fondů územních samosprávných celků         

241   00000     Běžný účet                 

243   00000     Běžný účet FKSP            

244   00000     Termínované vklady krátkodobé                       

245   00000     Jiné běžné účty            

251   00000     Majetkové cenné papíry k obchodování:                  

251   25101     Majetkové cenné papíry k obchodování a.s. (výj. maj. úč. u IF/IS) kótované 

251   25102     Majetkové cenné papíry k obchodování a.s. (výj. maj. úč. u IF/IS) nekótované 

251   25103     Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu     
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251   25104     Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS      

251   25109     Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování            

253   00000     Dluhové cenné papíry k obchodování:                    

253   25301     Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost do 1 roku      

253   25302     Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost nad 1 rok      

256   00000     Jiné cenné papíry:        

256   25601     Jiné cenné papíry - opční listy                         

256   25602     Jiné cenné papíry - depozitní směnky                    

256   25609     Jiné cenné papíry - ostatní                             

261   00000     Pokladna 

262   00000     Peníze na cestě            

263   00000     Ceniny 

281   00000     Krátkodobé úvěry:         

281   28101     Krátkodobé úvěry - jistina 

281   28102     Krátkodobé úvěry - úrok    

282   00000     Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)               

283   00000     Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:                

283   28301     Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina     

283   28302     Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok          

289   00000     Jiné krátkodobé půjčky     

311   00000     Odběratelé 

312   00000     Směnky k inkasu            

313   00000     Pohledávky za eskontované cenné papíry                  

314   00000     Krátkodobé poskytnuté zálohy                            

315   00000     Jiné pohledávky z hlavní činnosti:                      

316   31602     Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti      

317   00000     Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              

321   00000     Dodavatelé 

322   00000     Směnky k úhradě            

324   00000     Krátkodobé přijaté zálohy  

325   00000     Závazky z dělené správy a kaucí                         

326   00000     Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           

331   00000     Zaměstnanci 

333   00000     Jiné závazky vůči zaměstnancům                        

335   00000     Pohledávky za zaměstnanci  

345   00000     Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:         

345   34501     Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - z dávek sociálního zabezpečení 

345   34509     Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce -ostatní      

346   00000     Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi      

347   00000     Závazky k vybraným ústředním vládním institucím    

348   00000     Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi      

349   00000     Závazky za vybranými místním vládním institucím          

361   00000     Krátkodobé pohledávky z ručení:                  

361   36101     Krátkodobé pohled. z ručení za dluhovými CP -do splatnosti 

361   36102     Krátkodobé pohled. z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 
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361   36103     Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti  

362   00000     Krátkodobé závazky z ručení:                            

362   36201     Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry      

362   36202     Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry  

363   00000     Pevné termínové operace a opce:                         

363   36311     Pevné termínované operace a opce (pohl.) -opce přes přepážku      

363   36312     Pevné termínované operace a opce (pohledá.) - swapy úrokové      

363   36313     Pevné termínované operace a opce(pohledávky) -swapy měnové      

363   36314     Pevné termínované operace a opce(pohledá.) - swapy ostatní      

363   36315     Pevné termínované operace a opce (pohl) – termínované úrokové dohody (FRA)      

363   36316     Pevné termínované operace a opce(pohledá.) - REPO / DEPO      

363   36319     Pevné termínované operace a opce(pohledávky) - ostatní      

363   36321     Pevné termínované operace a opce(závaz)-opce přes přepážku      

363   36322     Pevné termínované operace a opce(závazky) - swapy úrokové      

363   36323     Pevné termínované operace a opce(závazky) -swapy měnové      

363   36324     Pevné termínované operace a opce(závazky) - swapy ostatní      

363   36325     Pevné termínované operace a opce (záv)-termínované úrokové dohody(FRA)      

363   36326     Pevné termínované operace a opce(závazky) - REPO / DEPO     

363   36329     Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní      

364   00000     Závazky z neukončených finančních operací               

365   00000     Pohledávky z finančního zajištění                       

366   00000     Závazky z finančního zajištění                          

373   00000     Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:             

373   37301     Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery –investiční dotace a NeFV 

373   37302     Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-neinvestiční dotace a NeFV 

373   37303     Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -důchody      

373   37309     Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -ostatní      

374   00000     Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:               

374   37401     Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – investiční dotace a NeFV 

374   37402     Krátkodobé přijaté zálohy na transfery –neinvestiční dotace a NeFV 

374   37409     Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní     

377   00000     Ostatní krátkodobé pohledávky:                          

377   37701     Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku      

377   37702     Ostatní krátkodobé pohledávky -úroky z úvěrů a půjček -do splatnosti 

377   37703     Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti 

377   37704     Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti     

377   37709     Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné              

378   00000     Ostatní krátkodobé závazky                              

378   37801     Ostatní krátkodobé závazky -úroky z úvěrů a půjček    

378   37802     Ostatní krátkodobé závazky- úroky z vydaných krátkodobými cennými papíry 

378   37803     Ostatní krátkodobé závazky- neidentifikovatelné platby   

378   37809     Ostatní krátkodobé závazky - jiné                       

381   00000     Náklady příštích období:  

381   38101     Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy      

381   38102     Náklady příštích období - úroky (disk) z krátkodobých dluhových CP 
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381   38103     Náklady příštích období –úroky(disk) z dlouhodobých dluhových CP 

381   38104     Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček        

381   38109     Náklady příštích období - ostatní                       

383   00000     Výdaje příštích období:   

383   38301     Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček         

383   38309     Výdaje příštích období - ostatní                        

384   00000     Výnosy příštích období:   

384   38401     Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy      

384   38402     Výnosy příštích období úroky (prémie) krátkodobých dluh. CP 

384   38403     Výnosy příštích období úroky(prémie) dlouhodobých dluh. CP 

384   38404     Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček         

384   38409     Výnosy příštích období - ostatní                      

385   00000     Příjmy příštích období:   

385   38501     Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček         

385   38509     Příjmy příštích období - ostatní                        

388   00000     Dohadné účty aktivní      

388   38801     Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček           

388   38809     Dohadné účty aktivní - ostatní                          

389   00000     Dohadné účty pasivní      

403   00000     Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              

405   00000     Kurzové rozdíly            

406   00000     Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           

407   00000     Jiné oceňovací rozdíly     

408   00000     Opravy minulých období     

411   00000     Fond odměn                                            

412   00000     Fond kulturních a sociálních potřeb                     

413   00000     Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

414   00000     Rezervní fond z ostatních titulů                    

414   41401     Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary        

414   41409     Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní             

416   00000     Fond reprodukce majetku, investiční fond           

419   00000     Ostatní fondy              

451   00000     Dlouhodobé úvěry:         

451   45101     Dlouhodobé úvěry - jistina                        

451   45102     Dlouhodobé úvěry - úrok    

452   00000     Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           

453   00000     Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:        

453   45301     Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina       

453   45302     Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok          

455   00000     Dlouhodobé přijaté zálohy                      

456   00000     Dlouhodobé závazky z ručení:                            

456   45601     Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cen. papíry 

456   45602     Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 

457   00000     Dlouhodobé směnky k úhradě 

458   00000     Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí    
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459   00000     Ostatní dlouhodobé závazky:                 

459   45901     Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky        

459   45902     Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček      

459   45903     Ostatní dlouhodobé závazky -úroky z vydaných dlouh. CP 

459   45909     Ostatní dlouhodobé závazky - jiné                       

462   00000     Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé       

462   46201     Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti     

462   46202     Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti      

464   00000     Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů              

465   00000     Dlouhodobé poskytnuté zálohy            

466   00000     Dlouhodobé pohledávky z ručení:                         

466   46601     Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluh. CP - do splatnosti 

466   46602     Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 

466   46603     Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti          

468   00000     Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí      

469   00000     Ostatní dlouhodobé pohledávky                          

471   00000     Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:              

471   47101     Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery –investiční dotace a NeFV 

471   47102     Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery – neinvestiční dotace a NeFV 

471   47109     Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery- ostatní      

472   00000     Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:              

472   47201     Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery –investiční dotace a NeFV 

472   47202     Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery –neinvestiční dotace a NeFV 

472   47209     Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní      

502   00000     Spotřeba energie                                    

503   00000     Spotřeba jiných neskladovaných dodávek                  

511   00000     Opravy a udržování         

518   00000     Ostatní služby:                                   

518   00001     Ostatní služby náklady na finanční leasing, nákup na splátky      

518   00002     Ostatní služby náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy       

518   00003     Ostatní služby náklady na operativní pronájem pozemků      

518   00004     Ostatní služby - zpětný nájem                           

518   00099     Ostatní služby - jiné      

521   00000     Mzdové náklady:           

521   00001     Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady            

521   00002     Mzdové náklady - ostatní osobní náklady                 

521   00003     Mzdové náklady-náhrady mezd za dočasné pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem 

521   00099     Mzdové náklady - ostatní   

524   00000     Zákonné sociální pojištění:                             

524   00001     Zákonné sociální pojištění - pojistné a veřejnosprávní zdravotní pojištění     

524   00002     Zákonné sociální pojištění- pojistné na sociální pojištění      

524   00099     Zákonné sociální pojištění - ostatní                    

525   00000     Jiné sociální pojištění:  

525   00001     Jiné sociální pojištění- povinné úrazové pojištění zaměstnanců      

525   00099     Jiné sociální pojištění - ostatní                       



11 

Su   AnPAP     Text              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

527   00000     Zákonné sociální náklady: 

527   00001     Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP      

527   00099     Zákonné sociální náklady - ostatní                      

538   00000     Jiné daně a poplatky:     

538   00001     Jiné daně a poplatky-za užívání dálnic, rychlostních silnic, mýtné     

538   00002     Jiné daně a poplatky - soudní poplatky                  

538   00003     Jiné daně a poplatky - správní poplatky                 

538   00099     Jiné daně a poplatky - ostatní                          

543   00000     Dary a jiná bezúplatná předání:                         

543   00002     Dary  a jiná bezúp. předání –bezúplatné přev. před. maj.z jiného titulu než organiz. změn 

543   00003     Dary  a jiná bezúplatná předání -soc. dávky nepojistného charakteru-nepeněžní        

543   00004     Dary  a jiná bezúplatná předání -bezúplatné postoupení pohledávek         

543   00099     Dary  a jiná bezúplatná předání - ostatní               

548   00099     Tvorba fondů - ostatní     

549   00000     Ostatní náklady z činnosti:                            

549   00001     Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění     

549   00002     Ostatní náklady z činnosti – bezúplatné pozbytí majetku dle §25 od.6 zákona o účetnictví 

549   00003     Ostatní náklady z činnosti - bezúpl. postoupení pohledávek      

549   00099     Ostatní náklady z činnosti - jiné                    

551   00000     Odpisy dlouhodobého majetku                             

552   00000     Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                     

553   00000     Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                  

554   00000     Prodané pozemky            

556   00000     Tvorba a zúčtování opravných položek                    

557   00000     Náklady z vyřazených pohledávek:                 

557   00001     Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitelů a dlužníků 

557   00002     Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost      

557   00004     Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu      

557   00099     Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní               

558   00000     Náklady z drobného dlouhodobého majetku                 

561   00000     Prodané cenné papíry a podíly:                          

561   00001     Prodané maj. účasti v osobách rozhodujícím vlivem a.s.(výj.maj.úč.IF/IS)-kótované 

561   00002     Prodané maj. účasti v osobách rozhodujícím vlivem a.s.(výj.maj.úč.IF/IS)-nekótované 

561   00003     Prodané majetkové účasti v osobách rozhodujícím vlivem u fondů peněž. trhu 

561   00004     Prodané majetkové účasti v osobách rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS      

561   00005     Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností      

561   00006     Prodané majetkové účasti do 20%                         

561   00007     Prodané depozitní směnky   

561   00008     Prod. dluh. CP držené do splatnosti s (pův) splatnosti do 1 roku 

561   00009     Prod. dluh. CP držené do splatnosti s (pův) splatností 1 rok     

561   00099     Prodané cenné papíry a podíly - ostatní                 

562   00000     Úroky:                    

562   00001     Úroky - ze swapových operací a FRA                      

562   00099     Úroky - ostatní            

564   00000     Náklady z přecenění reálnou hodnotou:                   
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564   00001     Náklady z přecenění reálnou hodnotou – majetkových cenných papírů a podílů    

564   00002     Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů      

564   00099     Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní          

569   00000     Ostatní finanční náklady   

571   00000     Nákl. vybraných ústředních vládních institucí na transfery:      

571   00001     Nákl. vybraných ústředních vládních institucí na transf – investiční dotace a NeFV 

571   00002     Nákl. vybrané ústředních vybraných vladních institucí na transf – neinvestiční dotace a NeFV 

571   00003     Nákl.vybr.ústř.vlád.inst.na transf - finanční dary      

571   00004     Nákl. vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojištění důchodů      

571   00005     Nákl. vybraných ústředních vládních institucí na transfery – sociální dávky pojištění -ostatní 

572   00000     Nákl. vybraných ústředních vládních institucí na transfery:     

572   00001     Nákl. vybraných místních vládních institucí na transf – investiční dotace a NeFV 

572   00002     Nákl. vybraných místních vládních institucí na transf – neinvestiční dotace a NeFV 

572   00003     Nákl. vybraných místních vládních institucí na transf-finanční dary   

572   00099     Nákl. vybraných místních vládních institucí na transf- ostatní      

601   00000     Výnosy z prodeje vlastních výrobků                      

602   00000     Výnosy z prodeje služeb    

603   00000     Výnosy z pronájmu:        

603   00001     Výnosy z pronájmu - pozemků                             

603   00002     Výnosy z pronájmu-bytů ve vlastnictví- čisté nájemné 

603   00099     Výnosy z pronájmu - ostatní       

604   00000     Výnosy z prodaného zboží   

609   00000     Jiné výnosy z vlastních výkonů                          

633   00000     Výnosy ze sociálního pojištění:                         

633   00001     Výnosy ze soc. poj.-poj. na důchodové pojištění od zaměstnavatele 

633   00002     Výnosy ze soc. poj.-poj. na důchodové pojištění od zaměstnanců 

633   00003     Výnosy ze soc. poj.-poj. na důchodové pojištění od OSVČ     

633   00004     Výnosy ze soc. poj.-poj. na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 

633   00005     Výnosy ze soc. poj.-poj. na nemocenské pojištění od zaměstnanců      

633   00006     Výnosy ze soc. poj.-poj. na nemocenské pojištění od OSVČ      

633   00007     Výnosy ze soc. poj.-příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele 

633   00008     Výnosy ze soc. poj.-příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců      

633   00009     Výnosy ze soc. poj.-příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ      

633   00010     Výnosy ze soc. poj.-přirážky k pojistnému na sociální pojištění      

633   00011     Výnosy ze soc. poj.-pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců      

633   00012     Výnosy ze soc. poj.-přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců      

633   00099     Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní                

643   00000     Výnosy z vyřazených pohledávek:                         

643   00001     Výnosy z vyřaz. pohledávek- v minulosti vyřazených      

643   00002     Výnosy z vyřaz. pohledávek- postoupených za úplatu      

643   00099     Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní            

644   00000     Výnosy z prodeje materiálu 

645   00000     Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:      

645   00001     Výnosy z prodeje software  

645   00002     Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů      
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645   00099     Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku      

646   00000     Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:      

646   00001     Výnosy z prodeje bytů a bytových budov                  

646   00002     Výnosy z prodeje nebytových budov                       

646   00003     Výnosy z prodeje ostatních staveb                       

646   00004     Výnosy z prodeje dopravních prostředků                 

646   00005     Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventářů a souborů movitých věcí      

646   00010     Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů           

646   00011     Výnosy z prodeje kulturních předmětů                    

646   00099     Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku      

647   00000     Výnosy z prodeje pozemků   

648   00000     Čerpání fondů:            

648   00001     Čerpání fondů - rezervní fond                           

648   00002     Čerpání fondů - sociální fond a FKSP                    

648   00099     Čerpání fondů - ostatní    

649   00000     Ostatní výnosy z činnosti:                              

649   00001     Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku           

649   00002     Ostatní výnosy z činnosti – přijatá náhrady od pojišťoven      

649   00003     Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz.a právnických osob s výj. pojišťoven 

649   00004     Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku      

649   00005     Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek 

649   00006     Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy       

649   00099     Ostatní výnosy z činnosti - jiné                        

661   00000     Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:             

661   00001     Výnosy z prod.maj.účastí v osách s rozhodujícím vlivem a.s.(vý.ma.úč.IF/IS)-kótované 

661   00002     Výnosy z prod.maj. účastí v osobách s rozhodujícím vlivem a.s.(vý.ma.úč.IF/IS)-nekótované 

661   00003     Výnosy z prod.maj.účastí.v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu      

661   00004     Výnosy z prod.maj. účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS      

661   00005     Výnosy z prod.maj..účastí u mezinárodních společností      

661   00006     Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%           

661   00007     Výnosy z prodeje depozitních směnek                     

661   00008     Výnosy z prodeje dl. CP držené do splatnosti s (pův) splatnost do 1 roku      

661   00009     Výnosy z prodeje dl. CP držené do splatnosti s (pův) splatnost nad 1 roku 

661   00099     Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní      

662   00000     Úroky:                    

662   00001     Úroky - ze swapových operací a FRA                      

662   00099     Úroky - ostatní                   

664   00000     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:                    

664   00001     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – majetkových CP a podílů      

664   00002     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -dluhových cenných papírů      

664   00099     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní           

665   00000     Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                

669   00000     Ostatní finanční výnosy    

671   00000     Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů:      

671   00001     Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů – investiční dotace a NeFV 
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671   00002     Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů – neinvestiční dotace a NeFV 

671   00003     Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů- finanční dary      

671   00099     Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů- ostatní      

672   00000     Výnosy vybr. místních vlád. institucí z transferů:      

911   00000     Vyřazené pohledávky        

912   00000     Vyřazené závazky           

921   00000     Krátkodobé podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

922   00000     Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou       

931   00000     Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku      

932   00000     Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku      

933   00000     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv          

934   00000     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv     

944   00000     Krátkodobé podm. úhrady pohledávek z přijatých zajištění         

945   00000     Dlouhodobé podm. úhrady pohledávek z přijatých zajištění         

947   00000     Krátkodobé podm. pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení      

948   00000     Dlouhodobé podm. pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení      

971   00000     Krátkodobé podm. závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku      

972   00000     Dlouhodobé podm. závázky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku      

973   00000     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv          

974   00000     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv             

978   00000     Krátkodobé podm. závazky z práv. přijatých a dalších činností moci z,v,s 

979   00000     Dlouhodobé podm. závazky z práv. přijatých a dalších činností moci z,v,s 

981   00000     Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových       

982   00000     Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových       

983   00000     Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních        

984   00000     Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních        

985   00000     Krátkodobé podm. závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení      

986   00000     Dlouhodobé podm. závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení      

991   00000     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                     

992   00000     Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                     

993   00000     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                     

994   00000     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                     

Zdroj: číselník analytiky PAP ze softwarového programu Fenix využívaný v Hospici Frýdek-

Místek
 

 

 
 


