R a d a K r a j e V ys o č i n a

Pravidla
Rady Kraje Vysočina,
kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy)
příspěvkových organizací

ze dne 20. 12. 2011

č. 15/11
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Kraj Vysočina (dále jen „zřizovatel“) zřizuje v rámci své působnosti příspěvkové
organizace k plnění svých úkolů a záměrů, zejména k zabezpečení veřejně
prospěšných činností, tvorbě a rozdělování veřejných statků, včetně poskytování
veřejných služeb a k hospodářskému využívání svého majetku.

(2)

Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina zřizuje příspěvkové organizace, považuje za nutné
-, v rámci své zákonné povinnosti vykonávat zřizovatelské funkce ve vztahu ke
zřízeným organizacím (dále jen „příspěvkové organizace“) - upřesnit (konkretizovat)
vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanovit podmínky k jejich
plnění.
Čl. 2

(1)

Ředitel příspěvkové organizace odpovídá za správné, úplné, průkazné a srozumitelné
účetnictví a vedení funkčního ekonomického informačního systému příspěvkové
organizace. Za tím účelem je příspěvková organizace povinna zajistit, aby účetnictví
bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, včetně garance trvalosti účetních záznamů.

(2)

Příspěvková organizace je povinna sestavovat účtový rozvrh, v němž uvede syntetické,
analytické a podrozvahové účty, potřebné k zaúčtování všech účetních případů, včetně
jejich názvosloví. Účtový rozvrh příspěvková organizace podle potřeby průběžně
aktualizuje.

(3)

Všechny syntetické účty jsou závazné a jsou definovány v příloze č. 7 Vyhlášky
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

(4)

Syntetické účty příspěvková organizace člení na analytické účty. Při vytváření struktury
analytických účtů bere účetní jednotka v úvahu zejména následující hlediska:
a) oddělené sledování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za hlavní činnost a
doplňkovou činnost,
b) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky.

(5)

Pro členění analytických účtů nákladů (účtová třída 5) a výnosů (účtová třída 6) je
příspěvková organizace povinna postupovat dle účtového rozvrhu příslušné přílohy
těchto Pravidel.

(6)

Pro přijetí a použití transferů a vlastních zdrojů peněžních fondů použije příspěvková
organizace účelové znaky dle Přílohy č. 4 těchto Pravidel.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor analýz Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Aktualizaci Pravidel provede Odbor analýz Krajského úřadu Kraje Vysočina zpravidla
ke konci kalendářního roku nebo v případě změny obecně závazných právních
předpisů.
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(2)

Rada Kraje Vysočina zmocňuje Odbor analýz Krajského úřadu Kraje Vysočina
k provádění změn a doplňků jednotlivých příloh těchto Pravidel, které nebudou mít
podstatný vliv na změnu stanoveného účtového rozvrhu.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou:
a) Příloha č. 1 - Účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury a sociální
péče.
b) Příloha č. 2 - Účtový rozvrh pro organizace z odvětví zdravotnictví
c) Příloha č. 3 - Účtový rozvrh pro organizace z odvětví dopravy
d) Příloha č. 4 - Číselník účelových znaků.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina a účinnosti
dnem 1. 1. 2012.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 20. 12. 2011
a schválena usnesením 2066/41/2011/RK.

V Jihlavě dne 20. 12. 2011

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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