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15.1.2015

Změny v účtové osnově k 1. 1. 2015
Rozvahové účty

Novelizací vyhlášky č. 410/2009 nastaly od 1. 1. 2015 změny v účtové osnově vybraných účetních jednotek. Tabulka ukazuje, které účty jsou
zrušeny, a na které se převádí jejich zůstatky. Změny musí být provedeny k 1. 1. 2015, tj. musí být převedeno do počátečních stavů k 1. 1.
2015. Přeúčtování musí být doloženo účetním dokladem – převodovým můstkem. Převedení stavů by mělo vycházet z dokladové
inventarizace, která odsouhlasuje náplně zůstatků jednotlivých účtů k 31. 12. 2014.

Pozn.

2014

2015

změna
zrušeno

342 – Jiné přímé daně
344 – Jiné daně a poplatky

→
→

342 – Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění
(jiné daně a poplatky patří také na účet 342)
Doporučujeme zavést pro tento účet analytické členění

zrušeno

371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí

→
→
→
→

373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
375 – Zprostředkování krátkodobých transferů
346 – Pohledávky za vybranými ústředními
vládními institucemi
344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
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zrušeno

468 – Dlouhodobé pohledávky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí

15.1.2015

→
→
→
→

zrušeno

zrušeno

změna

nový účet

nový účet

372 – Krátkodobé závazky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí

→
→
→
→

375 – Zprostředkování krátkodobých transferů
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

nový účet

458 – Dlouhodobé závazky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí

→
→
→
→

475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

nový účet

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

→
(účet byl používán i pro účtování průtokových
transferů)

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
375 – Zprostředkování krátkodobých transferů
(v průběhu roku již rozlišovat zda jde o zálohu nebo průtokový
transfer)
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

→
(účet byl používán i pro účtování průtokových
transferů)

472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů
(v průběhu roku již rozlišovat zda jde o zálohu nebo průtokový
transfer)
347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
změna

475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními
institucemi
344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
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nový účet

nový účet
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zrušeno

396 – Spojovací účet při sdružení
Tento účet nesmí mít k 31. 12. 2014 žádný zůstatek.

15.1.2015

Pro rok 2015 použije účetní jednotka účet
395 – Vnitřní zúčtování

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací
období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů,
jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například
zaměstnancům
344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními
jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů

375 – Zprostředkování krátkodobých transferů – účetní jednotka použije v případě administrace průtokových dotací. Např.: obec inkasuje
transfer pro vlastní příspěvkovou organizaci a transfer odesílá PO
475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů – účetní jednotka použije v případě administrace průtokových dotací
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