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PŘÍLOHA Č. 1 – Účtový rozvrh 

 

Mateřská škola Opava Neumannova – příspěvková organizace 

SMĚRNICE Č.1/2003 ÚČTOVÁ OSNOVA  

Č.J. 21/03 

Vypracoval: Eva Matušková 

Účinnost ode dne: 19.2.2003 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

Spotřeba materiálu – 501 

 

5131- potraviny pro školní jídelnu, ústavní vývařovnu 

5132- ochranné pomůcky 

  5133 - léky a zdravotnický materiál 

5134 - OOPP-pro žáky, ochranné nápoje žáci, prádlo, 

           oděv, obuv (chovanci, lůžkoviny) – DD 

5135 – učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně, učebnice poskytované bezplatné 

             (např. nižší ročníky gymnázií-zákl. šk. docházka), školní potřeby, obnova fondu pro  

            sociálně slabé  

5136 - publikace, tisková periodika, učební pomůcky,  materiál pro výuku, 

             hračky, hry pro škol. zařízení, kazety, diskety, CD a pod . s výukovým obsahem 

              knihy do školní a učitelské knihovny, učební pomůcky, nákup zvířat  

              do zájmových kroužků, tisk,  předplatné, časopisy, CD pro hudební archiv, 

              tiskopisy pro potřeby výuky, učební pomůcky – nářadí pro výuku (výdejny,event. 

              u mistra odb. výcviku v oper. evidenci, ve skladech) encyklopedie,  křídy, 

              fixy na tabule, učební testy, chemikálie, chemické sklo, jedy, mat. pro zakáz- 

              kovou výrobu v rámci produkt. práce, potraviny pro odborný výcvik a laboratoře, 

               výzdoba tabulí, katalogové listy, mat. pro odb. výcvik SZŠ, zákl. docházka 

               u 8-leté Konzervatoře – špičky, trikoty, piškoty 

- zařazuje se na tuto položku v e š k e r ý matariál pro výuku 
5137 -    DDLHM do 40 000,-  

5139 -    všeobecný materiál pro provoz org., zájmový kroužek foto, karty na kopírku, 

               čistící prostředky, materiál pro údržbu,  nádobí, kuchyňské potřeby, lékárnička, 

               toaletní papír, skleněné rámky,  ubrusovina, potřeby pro DM, zemina, 

               aktualizace -  vedení školy, tonery, náplně tiskáren, folie meotar, sportovní  

                potřeby pro volný čas (DD), ceny do soutěží ZUŠ, materiál pro tábory, 

                ceny na turnaje, materiál pro porovoz: stav. materiál. elektromat., chemikálie, 

                                                                             foto, kazety- video, diskety, spojovací 

                                                                             mat., elektroinstal. mat., ocel, dřevo, sklo, 

                                                                              tech. benzín, ředidla, oleje, filmy, mat. k PC, 

                                                                              apod. 

  Spotřeba energie - 502 

 

5151 – voda, vodné a stočné, dešťová voda 

5152 -  úhrady dálkově dodávané tepelné energie, TUV 

5153 – plyn (k vytápění, laboratoře),  plynové náplně PB lahví (pronájem PB lahví 

             dle smlouvy – pronájem) 

5154 -  elektrická energie, poplatek za měřidlo 

5155 -  pevná paliva 
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5156 -  pohonné hmoty a maziva 

5159 -  spotřeba paliv a energie 

 

Prodané zboží – 504 

 

5138 – spotřeba  zboží určeného k dal. prodeji 

 

Opravy a udržování -  511 

 

5171 – dodavatelsky zjišťovaná činnost, opravy a údržba movitého a nemovit.ma- 

             jetku vč.malování, pokládání podlah.krytin, zasklívání oken, aj., opravy po- 

             čítačů, údržba pozemků dodavatelsky (údržba pronajatých pozemků vlast- 

              ními pracovníky je účtována prostřednictvím aktivace vnitroorg. služeb.), 

              projektová dokumentace k opravám. 

 

Cestovné -  512 

 

5173 -  cestovní náhrady hrazené vlastním zaměstnancům a prac. na základě dohod 

            jízdné, stravné, ubytování, vstupenky (např.hrady), vleky u LVVZ 

5174 -  ost. cest. Náhrady 

 

Náklady na reprezentaci  - 513 

 

5175 -   pohoštění – nákup výrobků a služeb k pohoštění 

 

Ostatní služby -  518 

 

5161 -  poštovné, přihrádečné,  PO BOX, ceniny – spotřeba poštovních známek 

            ze zásob cenin, dobírky, telegramy, faxy prostřednictvím pošty, pásky 

            do frankovacích strojů 

5162 -  služby tel. a radiokomunikací, hovorné,  používání stanice, a její zřízení, 

            mobily, tel.karty, přeložka telef.linky, pevné připojení Internetu (bez ohledu 

            na dodavatele), úhrady za služby využívání sítě Internet,(kompenzačně 

            soukromé telefonní hovory) 

5164 -  nájemné včetně služeb, nelze-li služby odlišit, čisté nájemné, nájmy movitého 

            a nemovitého majetku, pozemků, nájmy tlakových lahví, nájem Pozemkového 

            fondu 

5165 -  nájemné za půdu pro zemědělské účely 

5166 -  služby konzultační, právní a poradenské – určeno na základě smlouvy, 

            faktury znalecké posudky, analýzy a studie zpracované experty a organizacemi  

            (širšího charakteru), studie – stavební (do 60 000,-) 

5167 -  služby, školení a vzdělávání – účastnické poplatky 

            DVPP, kurzy, odborné stáže 

5168 -  služby zpracov. dat, zpracování mezd, zpracování účetnictví, zprac. statistik, 

            zprac. disket spořitelnou. 

 

5169 -  ostatní služby, inzerce, odvoz odpadu, revize (TV nářadí, plynu, elektro, apod.) 

            deratizace, desinfekce, stravování zaměstnanců, žáků, nákup strav. veř.stravování, 

               zhotovení náhradních klíčů, popl. za výpočet znečistění živ. prostředí, 

               montáž elektroměru, razítka, zpracováni (otisk loga na složky, reklama jídelny) 
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               propagace, fotky do kroniky, broušení nožů, půjčovné – platí-li škola  jiné organi- 

               zaci strežení objektu, Up grade, údržba software, servisní služby – dle smlouvy, 

               vazba knih, užívání programového vybavení – patří na 518 ať je škola vlastníkem či  

               nikoliv, přepravné, čistírna, úklidová služba, vypracování překladů, sečení trávy  

               dodavatelsky – (u pronajetého pozemku aktivace vnitropodnikových služeb), 

               poplatky startovného při soutěžích, zpracování technické zprávy PO, stěhování, 

 

5169 -     odměny instruktorům, parkování vozidla, technické prohlídky vozidel, 

               smluvní praktická výuka hrazená jiným subjektům, náklady na zkušební komisi – 

- např.svařovací kurzy, nákl.výstavy exponátů,dovoz finanč.prostředků 

z banky, projekty k akcím pořádaným školou, knihařské a tiskařské práce, 

nábor žáků – inzerce,  měření emisí, čistění odpadních vod, monitorování 

budovy, servis ústředny – dle smlouvy, servis hodin – dle smlouvy, vyhotovení 

protokolu o neopravitelnosti, poplatky rádia a televize, očkování,  prohlídky , 

kastrace zvířat, poplatky za kulturní akce chovanců, náklady na dopravu chovan- 

ců na akce kult., sport.charakteru,  reprezentace školy – dle smluv, upomínkové 

předměty – s logem, preventívní  prohlídky povinně hrazené zaměstnavatelem 

(žáků), odměny lékarů záv. preventivní péče za poskytnuté služby, laboratorní 

práce spojené s provozem (např. bazén, apod.), energetický audit (pokud není 

součástí inv .akce). 

 

5172 -     DDLNM do 60000,- , zahrnuje i upgrade progr. vybavení vedeného 

                jako dlouhodobý maj., nepřesáhne-li v daném roce u účetní jednotky 60000,-. 

                        

5178 -     nájemné za nájem s právem koupě, měsíční splátky leasingu – auta, kopírky, 

                pece, apod. 

 

5176  -     účastnické popl. na konference a podobné akce (dle RS – cit.z č.218/2000 Sb., 

                 paragraf  71) 

 

5179 -      ostatní nákupy j.n. (čipové karty, zhot. poštou. poukázek) 

                  

Mzdové náklady  -  521 

 

5011 -       platy zaměstnanců v pracovním poměru 

5021 -       ostatní platby za provedenou práci, OON 

5024 -       odstupné 

5025 -        odbytné 

5026 -        odchodné 

5027 -        nál. osob vykon.zák. (náhr..) a další voj. sl. nebo civ. 

5028 -        náhr. Platů zaměstnav.při nástupu občana k výk.civ. 

5029 -        ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 

5119 -        ostatní platy 

 

 

Zákonné sociální pojištění   - 524 

 

5121 -         zákonné sociální pojištění – soc.zabezpečení a přísp. na politiku zaměst- 

                   nanosti  26 % 
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5122 -         zákonné sociální pojištění – zdrav. pojištění       9% 

 

Ostatní sociální pojištění    -     525 

 

5128 -      ost. pov. poj. hrazené zaměstnavatelem – z titulu odpovědnosti org. 

         -       Za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhl.MF 125/93 Sb., 

                 ve znění pozdějších předpisů /4,2 promile – Kooperativa  aj.)                          

5129 -       povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 

 

Zákonné sociální náklady  -    527 

 

5342 -      převod do FKSP /dle vyhl.MF/    2% z HR mezd 

5169 -      nákup ostatních služeb, příspěvky na stravování zaměstnanců 

 

Ostatní sociální náklady    -     528  

 

5169 -       preventívní prohlídky 

5179 -       ost. soc. náklady – pouze pro CVS /civ. služba / – ošatné, stravné, ost. náhrady   

 

Daň silniční   -   531 

 

5362 -        pouze vyúčtování, popř. platba silniční daně 

 

Daň z nemovitosti    -    532 

 

5362 -        daň z nemovitosti, platby daní a poplatků, 

                   vyúčtování, popř. platba daně z nemovitosti 

 

Ostatní daně a poplatky    -     538 

 

5362 -         ost. daně a poplatky – poplatky za převod vozidla, dálniční známka, 

                    cejchování vah, správní, soudní, arbitrážní poplatky, poplatky CCS karty, 

                     poplatky za znečištění ŽP, autorské poplatky. 

 

5361 -           spotřeba kolků – při jejich bezprostředním použití, spotřeba ze zásoby 

                      cenin 

5363 -           úhrady sankcí jiným rozpočtům, úhrady sankcí, jejichž  příjemcem je veřejný    

                      veřejný rozpočet /neoprávněné čerpání přísp. SR, místní rozpočty, státní fondy/ 

 

 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení -  541 

 

5191 -           zaplacené sankce související s nákupy, smluvní pokuty a úroky  

                      z prodlení dle obch. zák., občan.zák.,  penále ze smluvních vztahů, 

- vztahuje se na sankce související s nákupy neinvestic a investic. 

 

Ostatní pokuty a penále   -    542 

 

5363 -             penále za pozdní odvody daně, ostatní pokuty a penále(finanční 

                        úřady, OSSZ , atd) 
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5195 – odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdravotně postižené 

 

Úroky   -    544 

 

5141 -    úroky 

5149 -    úroky a ostatní fin. náklady 

 

Kurzové ztráty    -     545 

 

5142 -     kurzové ztráty vznikají pří nákupech v cizí měně 

 

Dary   -    546 

7546 -      pseudopoložka 

 

Manka a škody   -    548 

7548 -       pseudopoložka 

 

Jiné ostatní náklady   -    549 

 

5038 -       ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 

5128 -       pojistné s titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu 

                  nebo nemoci z povolání 

5163 -        náhrady peněžního styku tj. bankovní výlohy 

5179 -        jiné ost. náklady, paušál na úhradu nákladů čištění prac. Oděvů, opotřebení 

                  výstroje při LVVZ, náhrady za použití vlastního nářádí a materiálu, koru- 

                  nové vyrovnání, zúčtování DPH do nákladů 

5192 -        poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  

5195 -        ZTP 

5199 -        výdaje související s neinvestičními nákupy j.n. 

5429 -        náhrady placené obyvatelstvu j.n. 

5491 -        stipendia studentům a aspirantům 

5499 -        ost. neinvest. transfery obyvatelstvu, kapesné v DD, věcná pomoc při  

                   odchodu z DD 

5909 -         ost. neinvestiční náklady, vratky dobropisů, mylně inkasované prostředky, 

                    přeplatky záloh, zmařená investice, ztrátové položky z titulu konkurzu 

                    a vyrovnání – vše z minulých let 

5999 -          nein. náklady – pojištění majetku, povinné ručení 

 

Odpisy dlouhodobého majetku     -   551 

7551 -         pseudopoložka 

 

Zůstatková cena dlouhodobého prod.majetku - 552 

7552 -        pseudopoložka 

 

Prodaný materiál  -  554 

7554 -         pseudopoložka 

 

Tvorba zákonných rezerv  -   556 

7556 -         pseudopoložka 
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Zúčtování časového rozlišení nákladů  -   558 

7558 -         pseudopoložka 

 

Tvorba zákoných opravných položek   -   559 

7559 -          pseudopoložka 

 

Daň z příjmu -   591 

7591 -         pseudopoložka 

 

Dod.odvody daně z příjmu  -  595 

7595  -        pseudopoložka 

 

Tržby za vlastní výrobky -   601 

 

2110 -    výnosy z prodeje vlastních výrobků         

 

Tržby z prodeje služeb  -   602 

 

2111  -  výnosy z poskytování služeb, stravné zaměstnanců, žáků, karty na kopírku, 

              kopírování, opisy vysvědčení, studentské průkazy, ubytování, tržby za produktivní 

              práci, tržby za výuku od organizací, vstupenky na akademii, představení, akce, 

              tržby z reklam, zápisné, kurzovné, ošetřovné, poplatky za užívání věci, poplatky 

              za šatnu, úhrada neinvestičních nákladů na vzdělání – ZUŠ, DDM 

2114   -  ostatní výnosy z vlastních činností , čipové karty 

 

Tržby za prodané zboží  -    604 

 

2112   -   tržby z prodeje zboží 

 

Změna stavu zásob ned.výroby  -  611 
9611   -    pseudopoložka 

 

Změna stavu zásob polotovarů  -    612 
9612 -     pseudopoložka 

 

Změna stavu zásob výrobků   -    613 
9613 -    pseudopoložka 

 

Aktivace materiálu a zboží  -    621 
9621 -   pseudopoložka 

 

Aktivace vnitroorg.služeb  -   622 

9622 -    pseudopoložka 

 

Aktivace dlouh.nehm.majetku  -   623 
9623 -   pseudopoložka 

 

Aktivace dlouh.hmot.majetku -   624 

9624 -    pseudopoložka 
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Smluvní pokuty a úroky z prodlení  -    641 

 

2119 -    příjmy z vlastní činnosti j. n. 

2210 -    přijaté sankční platby 

 

Ostatní pokuty a penále -   642 

 

2211 -    přijaté sankční platby – ostatní 

 

Platby za odepsané pohledávky  -  643 
9643  -    pseudopoložka 

 

Úroky  - 644 

2141  -   výnosy z úroků 

 

Kurzové zisky  -   645 

 

2143 -    realizované kurzové zisky 

 

 

 

Zúčtování fondů -  648 

 

4133 -    převody z vlastních rezervních fondů, použití RF 

4139 -    převody z ostatních vlastních fondů, použití FO, FRM-opravy 

 

Jiné ostatní výnosy -   649 

 

2131 -    výnosy z pronájmu pozemků 

2132 -    výnosy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části 

2133 -    výnosy z pronájmu movitých věci 

2139 -    výnosy z pronájmu majetku j. n. 

2321 -    přijaté neinvestiční dary 

2322 -    přijaté pojistné náhrady, veškeré náhrady škod od pojišťoven 

2324 -    přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady za ztráty průchodek, knih, učebnic, 

              klíčů, aj., náhrady za škody zničení věcí, rozbití, poškození aj., náhrady  

              za manka a škody práv. os.,náhrady za škody vlastních zaměstnanců 

              na základě rozhodnutí škodní komise, event. ředitele účtovaných v nákladech 

              na vrub účtu 548. 

2329  -   ostatní výnosy, vadání a úhrada za vlastní almanach, výnosy minulých let, 

              příspěvek na provoz výměníkové stanice, korunové vyrovnání, mimořádné výnosy. 

2330  -   příspěvky od rodičů na učební pomůcky 

2331 -    příspěvky od rodičů – ostatní 

 

Tržby z prodeje nehm.a hmotného dlouhodobého majetku  -   651 

 

3113 -  výnosy z prodeje DHM 

3114 -  výnosy z prodeje DNM 

3119 -  ostatní výnosy z prodeje DM 
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Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – 652 

 

3142 -   výnosy z podílu na zisku a dividend 

3124 -   výnosy z termínovaných vkladů dlouhodobých 

 

Tržby z prodeje cenných papírů  -   653 

3201 -    výnosy z prodeje akcií 

3202 -    výnosy z prodeje majetkových podílů 

 

Tržby z prodeje materiálu  -   654 

 

2310 -    výnosy z prodeje neinvestičního majetku, tržby z prodeje materiálu, 

               prodej učebnic ze starých zásob (byly – li účtovány v nákl. 501), 

               sběr, šrot, krmné zbytky, prodej tiskopisů, metodických listů ze skladových 

               zásob (byly – li účtovány na 501) 

 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku  -  655 

  

2142  -    výnosy z podílu na zisku a dividend 

2141  -    výnosy z termínovaných vkladů krátkodobých – úroky 

 

Zúčtování zák. rezerv   -   656 

9656  -  pseudopoložka 

 

Zúčtování zákon.oprav.položek   -   659 
9656  -    pseudopoložka 

 

Provozní dotace  -   691 

 

4113 -  nárok na neinvestiční dotace ze státních fondů 

4115 -  neinvestiční dotace PO zřízených MHMP z rozpočtu MHMP 

4116 -  nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu, provozní dotace, 

            NIV dotace ze SR z jiných kapitol  /např. MF, MZ, MSV, VPS, ÚP/ 

4117 -  neinvestiční dotace od magistrátu organizacím zřízeným městskými částmi 

4118 -  neinvestiční dotace z Národního fondu 

4121 -  neinvestiční dotace od zřizovatele, dotace od obcí 

4122 -  neinvestiční přijaté dotace od krajů 

4152 -   nein.přijaté dotace od mezinárodních institucí, provozní dotace, granty, 

              pomoc od mezinárodních institucí (Phare, Sokrates, Leonardo, apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.2003 Eva Matušková 

ředitelka školy
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PŘÍLOHA Č. 2 – Směrnice č. 4/2003 Odpisový plán majetku 

 

 

 

1. Odpisový plán dlouhodobého majetku je stanoven v souladu s ustanovením zákona  

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s vyhláškou  

č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní a jednotky, které jsou územními samosprávnými 

celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu,  

a Opatřením MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek 

účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní 

samosprávné celky a příspěvkové organizace čj. 283/76 104/2000, ve znění pozdějších 

opatření. 

 

2. Účetní odpisy jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou stanoveny 

na základě individuálně stanoveného období používání (životnosti, stanovené doby používání, 

úplného opotřebení) takto: 

 

Jednotlivý dlouhodobý hmotný majetek a počet let: 

 

název majetku    stanovená doba odepisování  roční odpisová sazba  

 

dlouhodobý nehmotný majetek       6 let   16,7 % 

dlouhodobý hmotný majetek      10 let   10,0 % 

stavby        100 let     1,0 % 

výpočetní technika        10 let   10,0 % 

nábytek         10 let   10,0 % 

ostatní stroje a zařízení       10 let   10,0 % 

 

3. V roce pořízení se začíná odepisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek následující 

měsíc po měsíci uvedení dlouhodobého majetku do užívání, tj. po měsíci, ve kterém pořízený 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek splnil podmínky předepsané pro jeho užívání. 

Hodnota měsíčního odpisu je stanovena ve výši jedné dvanáctiny vypočtené částky po 

zaokrouhlení na celou korunu nahoru.  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují do nákladů účetní jednotky 

měsíčně.  

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se přestává odepisovat a jeho zůstatková cena 

(hodnota) je zaúčtována do nákladů v případě fyzické likvidace.  

V případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

se o hodnotu tohoto technického zhodnocení zvýší pořizovací cena příslušného dlouhodobého 
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nehmotného a hmotného majetku a od následujícího měsíce po měsíci, kdy bylo technické 

zhodnocení uvedeno do užívání, se odpis provádí (účtuje) u této zvýšené hodnoty majetku.  

U dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen jako nový, bude stanovena doba odpisování 

individuálně s přihlédnutím ke stáří a technickému stavu.  

Ke každému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku bude vystavena inventární 

karta (ve formátu přílohy č. 1). 

 

Odpovídá:   Správa majetku  

   Účtárna 

 

Za správnost technických údajů a za jejich udržování v aktuálním stavu včetně stanovení 

odpisové sazby a doby životnosti dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: 

 

Odpovídá:  Správa majetku 

 

Za sestavení odpisového plánu ve formátu přílohy č. 2: 

 

Odpovídá:  Správa majetku 

 

Za správnost zaúčtování údajů vyplývajících z inventární karty a odpisového plánu:  

 

Odpovídá:  Účtárna 

 

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření 

pracovníci kontroly.  

 

 

Příloha č. 1 Vzor inventární karty 

Příloha č., 2 Vzor přehledu odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 

 


