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PODNIKYKód: UOPODAkronym:
Účtová osnova pro podnikatele účtující v soust. podvoj.účet.Název:

Směrná účtová osnova pro podnikatele podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v
soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Účtová osnova pro podnikatele v podobě uvedené v této metodice slouží výhradně pro
účely stanovení vazeb položek výkazů na účetnictví a případné zpřesnění jejich
obsahového vymezení, které jsou součástí metodických popisů výkazů předkládaných
příslušnými vykazujícími subjekty České národní bance.

POPIS ÚČTOVÉ OSNOVY

Kód Název Typ

Výčet prvků účtové osnovy

Charakteristika:

Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a pořizovaný
dlouhodobý finanční majetek.

Krátkodobé cenné papíry a pořizovaný krátkodobý finanční majetek.
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Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Nedok. DNaHM a pořizovaný dlouhod. finanč. majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému majetku

Zásoby

Materiál

Zásoby vlastní výroby

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Opravné položky k zásobám

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní
úvěry
Peníze

Účty v bankách
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Krátkodobé cen. papíry a pořizovaný krátkod.
finanč. majetek

Převody mezi finančními účty
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
Zúčtovací vztahy
Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

Závazky (ktátkodobé)

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Zúčtování daní a dotací
Pohledávky za společníky, za účast. sdruž. a za čl.
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POPIS ÚČTOVÉ OSNOVY

Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva.

Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené
výsledky hospodaření.

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky
provozních nákladů.
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družstva

Závazky ke společníkům, k účast. sdruž. a ke čl.
družstva

Jiné pohledávky a závazky

Přechodné účty aktiv a pasiv
Oprav. položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní
zúčtování
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Základní kapitál a kapitálové fondy

Rez. fondy, ned. f. a ost. fondy ze zisku a
přev.výsl. hosp.

Výsledek hospodaření
Rezervy

Dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobé závazky

Odložený daňový závazek a pohledávka
Individuální podnikatel

Náklady

Spotřebované nákupy
Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky
Jiné provozní náklady

Odpisy, rez., kompl. nákl. příšt. obd. a opr.pol.
prov.nákl.

Finanční náklady
Rezervy a opravné položky finančních nákladů
Mimořádné náklady
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z
příjmů
Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

Změny stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace

Jiné provozní výnosy

Finanční výnosy
Mimořádné výnosy
Převodové účty
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1.0 Platný 01.03.2005

ČNB Karnet / odb. 416

POPIS ÚČTOVÉ OSNOVY

Garant:Zdroj:

Platnost od:Stav:Verze MTS:
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Závěrkové a podrozvahové účty
Účty rozvažné
Účet zisků a ztrát
Podrozvahové účty
Podrozvahové účty
Podrozvahové účty
Podrozvahové účty
Podrozvahové účty


