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Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2005. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte do 28. 4. 2006
(v případě, že není k 28.4. proveden audit, vyplní se výkaz neauditovanými daty)
ČSÚ - odbor gesčního zpracování Brno, Jezuitská 2, 601 59 Brno
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
sestavil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Vyplnění záhlaví oddílů:
U oddílu 016 a 199 se v rámečku pod číslem oddílu vyplní číslo strany (str.) a celkový počet stran (cel.str.), tj. při použití jednoho
formuláře oddílu se uvede "str.: 1", "cel.str.: 1". Pokud je počet vykazovaných položek větší než počet řádků příslušného
bianco oddílu, použije se další formulář oddílu. V rámečku pod číslem oddílu se uvede číslo další strany a celkový počet
vyplněných stran oddílu (např. na druhé straně při celkovém počtu 5 použitých stran oddílu se vyplní "str.: 2, cel.str.: 5").
Společné vysvětlivky:
Všechny vykazované údaje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst. Pokud požadované údaje nelze zjistit v potřebném členění
z evidence, uvede se kvalifikovaný odhad.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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D059
Charakteristika organizace
Vyvíjela Vaše organizace ve sledovaném období činnost? (Označte příslušné políčko křížkem)
(Činností rozumíme dosažení příjmů - výnosů např. prodejem výrobků, služeb nebo zboží,
ostatní příjmy - výnosy, např. výběr členských příspěvků, příjmy na úhradu nákladů,
činností je i správa majetku.)

ANO

1

NE

2

1

- v případě, že ano, uveďte počet měsíců, ve kterých jste ve sledovaném roce vyvíjeli činnost

2

- v případě, že ne, výkaz dále nevyplňujte a zašlete jej zpět ČSÚ.
Popište slovně co nejpodrobněji hlavní činnost, pro kterou byla organizace zřízena, tj. vymezena příslušným právním
předpisem, zřizovací listinou, statutem, stanovami apod.:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3

Kód OKEČ - pokud znáte zařazení své hlavní činnosti dle Odvětvové
klasifikace ekonomických činností, vyplňte kód OKEČ.

4

345

Ukazatele o práci
02345

Čís.
řád.

Za sledovaný rok

a

1

01

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12. sledovaného roku
ženy

02

zaměstnanci ve vedlejším pracovním poměru

03

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

04

z toho

05

z toho

zaměstnanci s kratší pracovní dobou

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

06

Počet dobrovolných pracovníků ve fyzických osobách

07

Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu (vztahuje se k ř.04)

08

z toho

09

počet odpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou (vztahuje se k ř.05)

Počet odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky (vztahuje se k ř.07)

10

Mzdy - bez ostatních osobních nákladů (v tis. Kč)

11

Ostatní osobní náklady (v tis. Kč)

12

Počet osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

13

Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr

14

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

199
str.:
cel.str.:

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
vč. obchodní marže
(v tis. Kč)

Za sledovaný rok
Čís.
řád.

Kód
činnosti

01199
Název činnosti

a

1

01
02
03
04
05
Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X

činnost
hlavní a správní

hospodářská

2

3

NI 1-01(b) str. 3/20

309

Výnosy
(v tis. Kč)
Účtová skupina
05309
a

b

Tržby za vlastní výrobky

z 60

01

Tržby z prodeje služeb

z 60

02

z ř.02

03

výnosové pachtovné
z 60

04

Změna stavu vnitroorganizačních zásob a zvířat

61

05

Aktivace

62

06

z 64, z 65

07

Tržby za prodané zboží

Ostatní výnosy a výnosy z finančního majetku

z ř.07

pokuty, úroky z prodlení a penále

08

platby za odepsané pohledávky

09

výnosové úroky

10

dividendy

11

kurzové zisky

12

zúčtování fondů

13

nárok na náhradu škod od pojišťovny

14

výnosy z přecenění majetkových cenných
papírů

15

výnosy z přecenění dluhopisů

16

prodané opce/výnosy z derivátových operací

17

odpisy z majetku pořízeného z dotace
(podle vyhl. 548/2004 Sb., § 38 odst. 7)

18

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

z 65

19

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

z 65

20

z ř.20

21

dluhopisů

Tržby z prodeje materiálu

z 65

22

Zúčtování rezerv a opravných položek

z 65

23

Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

z 68

24

Přijaté příspěvky (dary)

z 68

25

z ř.25

od nefinančních podniků

26

od finančních institucí

27

od soukromých osob

28

od neziskových institucí

29

ze zahraničí

30

Příjmy z loterií, her a organizovaných sbírek

z 64

31

Přijaté členské příspěvky

z 68

32

z ř.32

Provozní dotace
z ř.34

33

ze zahraničí

ze zahraničí

69

Za sledovaný rok

Čís.
řád.

34
35

Výnosy celkem (ř.01+02+04 až 07+19+20+22 až
25+31+32+34)

36

Výsledek hospodaření před zdaněním

37

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

činnost
hlavní a správní

hospodářská

1

2
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310

Náklady
(v tis. Kč)

Účtová
skupina
05310
a

b

Spotřeba materiálu a energie

z 50

01

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

z 50

02

Prodané zboží

z 50

03

51

04

Spotřeba služeb celkem

z ř.04

splátky finančního leasingu

05

nákladové pachtovné

06

cestovné

07

Mzdové náklady

z 52

08

Zákonné a ostatní sociální pojištění

z 52

09

Zákonné a ostatní sociální náklady

z 52

10

53

11

Daně a poplatky

z ř.11

daň silniční a poplatek za dálniční známku

12

daň z nemovitostí

13

soudní a správní poplatky

14

Ostatní náklady

z ř.15

54

15

pokuty, úroky z prodlení a penále

16

odpis nedobytné pohledávky

17

nákladové úroky

18

kurzové ztráty

19

dary

20

z toho poskytnuté do zahraničí

21

manka a škody

22

pojistné

23

náklady z přecenění majetkových cenných
papírů

24

náklady z přecenění dluhopisů

25

nakoupené opce/náklady z derivátových operací

26

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

z 55

27

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

z 55

28

Prodané cenné papíry a podíly

z 55

29

z ř.29

dluhopisy

30

Prodaný materiál

z 55

31

Tvorba rezerv a opravných položek

z 55

32

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

z 58

33

Poskytnuté členské příspěvky

z 58

34

z ř.34

do zahraničí

Daň z příjmů vč. dodatečných odvodů

35
59

Za sledovaný rok

Čís.
řád.

36

Náklady celkem(vč. daně z příjmů) (ř.01 až 04+08 až
11+15+27 až 29+31 až 34+36)

37

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

činnost
hlavní a správní

hospodářská

1

2
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311b Souhrnné ukazatele aktiv
(v tis. Kč)

Vazba
na
oddíl

Účtová třída,
skupina

a

b

c

Aktiva celkem (ř.02 až 05+07+08)

315b

0, 1, z 3, (07, 08, z 39)

01

Dlouhodobý nehmotný majetek

357b

01, (07)

02

z 04

03

02, 03, (08)

04

z 04

05

05311

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků

358b

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Finanční aktiva vč. pořízení

313b

z 04, 05, 06, z 2, z 3

07

Zásoby (bez poskytnutých záloh)

312b

11 až 13

08

Kontrolní součet (součet všech řádků)

Stav k 31.12.
minulého roku

Čís.
řád.

99

Stav k 31.12.
sledovaného roku

brutto

netto

brutto

netto

1

2

3

4
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357b

Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)

z toho
Účtová
skupina

Čís.
řád.

Celkem

a

b

1

z 04, 01

01

software

ocenitelná
práva

2

3

05357

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(vč. dotací) v roce 2005 (vč. majetku přímo účtovaného
na majetkové účty)

v tom

nákup nového DNM

02

DNM vytvořený ve vlastní režii

03

technické zhodnocení DNM

04

nákup použitého DNM

05

bezúplatné nabytí DNM

06

Prodej DNM v prodejní ceně

z 65

07

01, 07

08

Manka a škody - provozní

z 54

09

Manka a škody - mimořádné

z 54

10

01

11

Bezúplatné předání DNM v zůstatkové ceně

Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12. 2005
- brutto
Kontrolní součet (součet všech řádků)

359

-

-

-

99

Finanční leasing
(v tis. Kč)

Vyplňují uživatelé - nájemci
Čís.
řád.

Najatý dlouhodobý majetek na finanční leasing
nezahrnutý v oddílech 357 a 358 na ř.01
zahájený v roce 2005
(v pořizovací ceně)

05359
a
Dlouhodobý nehmotný majetek

01

Dlouhodobý hmotný majetek

02

bytové budovy

03

nebytové budovy a ostatní stavby

04

dopravní prostředky

05

stroje, přístroje, zařízení a inventář

06

z toho

Kontrolní součet (součet všech řádků)

X

99

1

NI 1-01(b) str. 7/20

358b

Dlouhodobý hmotný
majetek
vč. pozemků
a ložisek nerostných
surovin
(v tis. Kč)

z toho
pozemky vč. lesních a ložiska
ner. surovin
Účtová Čís.
skupina řád.

Celkem

bytové
budovy

nebytové
budovy

ostatní stavby
(inženýrská díla)

dopravní
prostředky

stroje, přístroje,
zařízení
a inventář
celkem

z toho
zastavěné
pozemky
a stavební
parcely

7

8

X

X

X

X

05358
a
Pořízení dlouhodobého hmotného
majetku vč. pozemků
a ložisek nerostných surovin
(vč. dotací) v roce 2005
(vč. majetku přímo účtovaného
na majetkové účty)

v
tom

b

1

2

3

4

5

6

z 04, 02,
01
03

nákup nového DHM

02

DHM vytvořený ve vlastní režii

03

technické zhodnocení
a technická rekultivace DHM

04

nákup použitého DHM

05

bezúplatné nabytí a převzetí
DHM vč. nepeněžních vkladů

06
z 65

07

-

-

-

-

-

-

-

-

Bezúplatné předání DHM
v zůstatkové ceně

02, 03,
08

08

-

-

-

-

-

-

-

-

Manka a škody - provozní

z 54

09

Manka a škody - mimořádné

z 54

10

-

-

-

-

-

-

-

-

02, 03

11

Prodej DHM v prodejní ceně

Stav dlouhodobého hmotného
majetku vč. pozemků a ložisek
nerostných surovin
k 31.12. 2005 - brutto
Kontrolní součet (součet všech
řádků)

99
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016
str.:
cel. str.:

Specifikace pořízeného
dlouhodobého hmotného majetku
bez pozemků
a bez ložisek nerostných surovin
(v tis. Kč)

Čís.
řád.

Kód
[1]

Pořízení
dlouhodobého
hmotného
majetku
celkem
[2]

a

1

2

z toho majetek

nový,
vyrobený v ČR

dovezený
nový i použitý

3

4

05016
Stručná slovní charakteristika

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X

[1] čtyřmístný kód Číselníku pro specifikaci dlouhodobého hmotného majetku, který je součástí výkazu; každý kód lze uvést pouze jednou
[2] bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin
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360b

Doplňkové ukazatele (v tis. Kč)

Účtová
skupina

Čís.
řád.

V roce 2005

a

b

1

Pořízení drobného nehmotného majetku v ocenění jedné položky nad 20 tis. Kč,
který není dlouhodobým nehmotným majetkem

z 51

01

Pořízení drobného hmotného majetku v ocenění jedné položky nad 20 tis. Kč,
který není dlouhodobým hmotným majetkem

z 50

02

05360

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v ocenění jedné položky do 20 tis. Kč [1]

z 04, z 01 03

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v ocenění jedné položky do 20 tis. Kč [2]

z 04, z 02 04
05

Počet členů Vaší organizace
přijaté

06

poskytnuté

07

Nepeněžní vklady do DNM a DHM [3]
z 55

Odpisy ocenitelných práv

08
99

Kontrolní součet (součet všech řádků)
[1] je součástí údaje o DNM uvedeném v oddíle 357b na ř.01
[2] je součástí údaje o DHM uvedeném v oddíle 358b na ř.01
[3] jsou součástí údajů uvedených v oddílech 357b a 358b na ř.06 (přijaté vklady) a na ř.08 (poskytnuté vklady)

312b

Zásoby
(bez poskytnutých záloh)
- netto (v tis. Kč)

Účtová
skupina

Čís.
řád.

Celkem

z toho
materiál
(úč. sk. 11)

a

b

1

2

Stav zásob k 31.12. 2004 - netto

11 až 13

01

Stav zásob k 31.12. 2005 - netto

11 až 13

02

bezúplatné nabytí (+) a předání (-)

z 90, z 54

03

změny v ocenění (+/-)

11 až 13

04

z 54

05

02312

ze změny
stavu
v roce
2005

manka a škody (-)

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

-

-

NI 1-01(b) str. 10/20

313b

Finanční aktiva - netto
(v tis. Kč)

Účtová třída,
skupina

Čís.
řád.

Stav
k 31.12.
minulého
roku
netto

a

b

1

05313

Finanční aktiva vč. pořízení (ř.02+06+08+10+12 až 14+16+18) z 04, 05, 06, z 2, z
3
z 04, z 06, z 25

Majetkové účasti [1]

z toho

z ř.03

04

z ř.08

Opční listy a finanční deriváty aktivní
Movité a nemovité věci k pronájmu - ostatní DFM
z ř.14

z 06, 22, +/- z 26

Kontrolní součet (součet všech řádků)

4

5

06

08

10
11

21, +/- z 26

12

z 25, z 37

13

z 06

14
15

05, z 3

pohledávky z obchodního styku a poskytované
zálohy [5]

Přechodné účty aktiv

3

09

pozemky

Pohledávky (vč. záloh) [4]
z ř.16

z 04, z 06, z 25

běžné účty

Peníze

2

07

krátkodobé

Účty v bankách, v úvěrových družstvech aj. [3]
z ř.10

z 04, z 06, z 3

krátkodobé

Dluhopisy a směnky [1]

ostatní
změny
(+/-)

05

majetkové účasti v IS a IF vč. podílových listů

z ř.06

změny
v ocenění
(vč. kurzových
rozdílů) (+/-)

02
03

Půjčky a finanční výpomoci [2]

saldo
hospodářských
operací (+/-)

Stav
k 31.12.
sledovaného
roku
netto

01

akcie a majetkové účasti v akciových společnostech
(bez IS a IF)
kótované

ve sledovaném roce

16
17

z 38

18

X

99

[1] vč. ostatních cenných papírů z ostatního dlouhodobého finančního majetku a včetně pořízení
[2] vč. dlouhodobých půjček z ostatního dlouhodobého finančního majetku a včetně pořízení
[3] vč. termínových vkladů s dobou splatnosti delší než jeden rok z ostatního dlouhodobého finančního majetku
[4] bez jiných půjček a finančních výpomocí (uvádějí se na ř.06) a bez finančních derivátů aktivních (uvádějí se na ř.13)
[5] do pohledávek z obchodního styku se zahrnují pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy (provozní a investiční) a ostatní pohledávky z obchodního styku (např. reklamace)
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315

Pasiva
(v tis. Kč)

05315

Stav k 31.12.

Účtová třída,
skupina

Čís.
řád.

minulého roku

sledovaného roku

a

b

1

2

X

X

01

Pasiva celkem (ř.02+03+06 až 11+13+14+16)
Vlastní jmění/základní kapitál vč. změn a kapitálové fondy

z 41

02

Fondy

z 42

03

přijaté dary a dotace - celkem

04

přijaté dary a dotace - ze zahraničí

05

z ř.02 a ř.03
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

z 41

06

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

z 41

07

Výsledek hospodaření (+/-)

(6-5)

08

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-)

z 42

09

45

10

z 24, z 25, z 32,
z 37, z 47

11

Rezervy
Dluhopisy a směnky
z toho

Opční listy a finanční deriváty pasivní
Úvěry, půjčky a finanční výpomoci
z toho

z 25, z 37, z 47

závazky z obchodního styku vč. záloh

Kontrolní součet (součet všech řádků)

13

z 22, 23, z 24, z 37, 14
z 95
15

krátkodobé

Dlouhodobé a krátkodobé závazky
a přechodné účty pasiv [1]
z toho

12

krátkodobé

z 32, z 33, 34, 36,
z 37, z 38, z 47,
z 48

16
17
99

[1] bez jiných půjček a finančních výpomocí (uvádějí se na ř.14) a bez finančních derivátů pasivních (uvádějí se na ř.13)
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419

Vybrané
ukazatele
podle území

Čís.
řád.

Počet
místních
jednotek

Průměrný
evidenční
počet zaměstnanců
ve fyzických
osobách

Mzdy - bez ostatních
osobních
nákladů
(v tis. Kč)

Ostatní osobní
náklady
(v tis. Kč)

Pořízení
dlouhodobého
nehmotného
majetku
(v tis. Kč)

1

2

3

4

5

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(v tis. Kč)

celkem

pozemků vč. lesních
a ložisek nerostných
surovin
(ze sl.6)

6

7

05419
a

Území,
kraj

Hl. m. Praha

01

Středočeský

02

Jihočeský

03

Plzeňský

04

Karlovarský

05

Ústecký

06

Liberecký

07

Královéhradecký

08

Pardubický

09

Vysočina

10

Jihomoravský

11

Olomoucký

12

Zlínský

13

Moravskoslezský

14

zahraničí

15

Kontrolní součet
(součet všech řádků)

D061

99

Výzkum a vývoj, inovace

Zabýváte se výzkumnou a vývojovou činností?
(Označte příslušné políčko křížkem)

ANO
NE

2

- v případě kladné odpovědi uveďte počet zaměstnanců k 31.12.2005 (fyzické osoby) zabývajících se touto činností
Uvažujete o zavedení, resp. pokračování ve výzkumné a vývojové činnosti v nejbližších 2-3 letech?
(Označte příslušné políčko křížkem)

1

ANO
NE

3
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444

Struktura finančních aktiv
podle dlužníků
(v tis. Kč)

v tom emitenti (dlužníci)
Čís.
řád.

Stav aktiv
k 31. 12. 2005
(sl.2 až 6)

nefinanční podniky
[6]

finanční instituce
[6]

vládní instituce
[6]

domácnosti
a neziskové
instituce
[6]

nerezidenti
[6]

1

2

3

4

5

6

05444
a

AKTIVA [1]
Akcie a majetkové účasti v akciových společnostech
(bez IS a IF) [2]

01

Majetkové účasti v IS a IF [2]

02

Majetkové účasti v ostatních společnostech [2]

03

Půjčky a finanční
výpomoci [2]
Dluhopisy
a směnky [2]

krátkodobé [3]

04

dlouhodobé [4]

05

krátkodobé [3]

06

dlouhodobé [4]

07

Opční listy a finanční deriváty aktivní

08

Pohledávky vč. záloh z obchodního styku vč. záloh
[5]
ostatní pohledávky

09

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

10

[1] finanční aktiva se uvádějí v rozdělení do institucionálních sektorů ve sl.2 až 6 podle jednotek, které vydaly majetkové účasti nebo dluhopisy a směnky, nebo kterým byly poskytnuty půjčky a finanční výpomoci
a za kterými má vykazující jednotka pohledávky
[2] každý finanční nástroj (aktivum) je uveden pouze jednou (na jednom řádku), a to včetně hodnoty z ostatního dlouhodobého finančního majetku
[3] se splatností do 1 roku
[4] se splatností delší než 1 rok
[5] bez jiných půjček a finančních výpomocí a bez finančních derivátů aktivních
[6] viz metodické vysvětlivky k oddílu
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Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku změněny)
Společné metodické vysvětlivky k oddílům 016, 199, 309 až 313b, 315b, 345, 357b až 360b, 419, 444
V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny odkazy na účtové třídy, účtové skupiny a účty z účtové osnovy pro nevýdělečné
organizace.
Rezident - je ekonomický subjekt, který sídlí a působí na území České republiky, tj. vyrábí, poskytuje služby apod. nebo vystupuje
jako spotřebitel. Za rezidenta se rovněž považuje zahraniční subjekt, který je vlastníkem budov a pozemků na území ČR,
fyzická osoba, která na období méně než jeden rok vycestovala do zahraničí za prací či z jiných podnikatelských důvodů,
podnik pod zahraniční kontrolou, který má sídlo a ekonomicky působí na území ČR jeden rok nebo déle, zahraniční osoba,
která má sídlo a ekonomicky působí na území ČR jeden rok nebo déle. Rezidentem není jednotka, která působí v jiné zemi,
přičemž její mateřský podnik má sídlo na území ČR.
Nerezident - je ekonomický subjekt, který sídlí a působí v zahraničí. Za nerezidenta se rovněž považuje oddělená část mateřského
podniku, která sídlí a působí déle než jeden rok mimo území ČR (např. české podniky na území Slovenské republiky), dále
jednotka, která sice sídlí a působí na území ČR déle než jeden rok, ale má statut svrchovanosti, tj. byla založena a funguje
podle mezistátních dohod (např. zastupitelské úřady cizích států, mezinárodní organizace apod.).

345
Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli
(u družstevních podniků osoby i v členském poměru, kde však součástí členství je pracovní vztah). Avšak nezáleží na tom,
zda jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.). Nezahrnují se např. ženy na
mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (vykonávají-li ale současně práci v pracovním poměru, zahrnují se do
evidenčního počtu zaměstnanců toho zaměstnavatele, pro kterého práci vykonávají), učni a studenti na provozní praxi, osoby
pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
ř.03: Počet zaměstnanců jiných ekonomických subjektů, kteří pracují ve zpravodajské jednotce ve vedlejším pracovním poměru
(podle § 70 zákoníku práce).
ř.04: Vypočítává se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce. Průměrný počet za měsíc se
počítá jako součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu a
pracovního volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce. U zaměstnavatelů s malým počtem
zaměstnanců se zjednodušenou evidencí, kdy v průběhu jednoho měsíce nedochází k většímu pohybu počtu zaměstnanců, se
počítá za měsíc jako průměr počtu na počátku a na konci sledovaného měsíce. U zpravodajských jednotek nově vzniklých
nebo zaniklých v průběhu sledovaného období se do průměru počítají i měsíce, ve kterých zaměstnavatel nepodnikal. V těchto
měsících se průměrný evidenční počet zaměstnanců rovná "0". Např.: Zpravodajská jednotka vznikla v měsíci listopadu,
přičemž průměrný evidenční počet zaměstnanců v listopadu a prosinci činil 300 osob. Průměrný evidenční počet zaměstnanců
za rok se vypočte jako aritmetický průměr za všechny měsíce, tzn.: (10x0+300+300)/12=50 zaměstnanců.
ř.05: Počet zaměstnanců, kteří z provozních důvodů zaměstnavatele, anebo ze zdravotních či jiných důvodů na straně zaměstnance,
mají sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 86 zákoníku práce). Nezahrnují se zaměstnanci, kteří z
důvodů zdraví škodlivého prostředí apod. mají právními předpisy stanovenu zkrácenou pracovní dobu (§ 83a, odst. 3
a 4 zákoníku práce).
ř.06: Přepočty se provedou u zaměstnanců:
- s kratší pracovní dobou (ř.05);
- v pracovním poměru vykonávajících práci jen příležitostně na výzvu a dle potřeb zaměstnavatele;
- do 16 let, kde zákon stanoví nejvýše 30hodinový pracovní týden;
- vykonávajících vedlejší činnost v souběžném pracovním poměru.
Přepočet se provede dle vzorce: A = B/C, kde
A - průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
B - součet součinů prům. evid. počtu zaměstnanců ve fyzických osobách a délky jejich týden. prac. úvazku
C - týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele.
ř.07: Počet dobrovolných pracovníků ve fyzických osobách, tj. pracovníků, kteří nejsou v pracovním poměru k zaměstnavateli
(zpravodajské jednotce) a svoji činnost vykonávají bez nároku na mzdu nebo odměnu za práci. Dobrovolnými pracovníky
mohou být jak dobrovolníci odvádějící zpravodajské jednotce práci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, tak
další osoby vykonávající práci v organizaci bez nároku na odměnu (nehonorovaní členové správních a kontrolních orgánů,
členové zpravodajské jednotky a ostatní osoby).
ř.08: Počet hodin odpracovaných všemi zaměstnanci v evidenčním počtu uvedenými v ř.04. Zahrnují se skutečně odpracované
hodiny ve stanovené pracovní době, v přesčase (za hodiny odpracované v přesčase se nepovažují hodiny, za které bylo
poskytnuto náhradní volno), čas strávený přípravou pracoviště, čištěním nástrojů a přístrojů, čekáním na práci (např. při
poruše, nehodě, výluce). Nezahrnují se hodiny placené, ale neodpracované, jako např. svátky, dovolená, přestávky na jídlo a
oddech, nepřítomnost z důvodu nemoci apod. Pokud evidence neumožňuje odečíst počet hodin za svátky, provede se tento
odpočet odhadem.
ř.11: Mzdy (vč. naturálních) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. V oddíle
"Ukazatele o práci" se do mezd zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny,
náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu. Nákladové mzdy se vedou na účtu
společně s ostatními osobními náklady (OON); OON se však do mezd nezahrnují a vykazují se samostatně. Do mezd patří též
příjmy členů družstva ze závislé činnosti, pokud tito členové jsou v pracovním (členském) poměru k družstvu, a jsou tudíž
vedeni v evidenčním počtu zaměstnanců.
Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Za
sledované období se uvádějí částky v tomto období zúčtované k výplatě.
ř.12: Odměny za práce poskytované na základě jiného vztahu než pracovního (členského) poměru k zaměstnavateli. Nejčastěji to
jsou odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny podle předpisů o autorském právu,
odstupné, odměny členům orgánů společnosti a družstva, odměny učňům aj.
ř.13: Počet osob pracujících pro zpravodajskou jednotku na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 a další
zákoníku práce). V případě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovaného období uzavřeno více dohod, uvede se tato
osoba pouze jednou.
ř.14: Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V případě, že s jednou
osobou bylo v průběhu sledovaného období uzavřeno více dohod, uvedou se odpracované hodiny za všechny dohody.
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Oddíl obsahuje specifikaci tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží (obchodní marži) dle "Klasifikace produkce
pro výběrové šetření u neziskových organizací pro SNA", která je přílohou k tomuto výkazu.
Ve sloupci "Název činnosti" na jednotlivých řádcích se uvedou zkrácené názvy činností z klasifikace produkce, z nichž má
zpravodajská jednotka tržby (obchodní marži).
Sloupec 1: Ke každému názvu se přiřadí příslušný číselný kód dle klasifikace produkce.
Sloupec 2: Uvedou se hodnoty tržeb (obchodní marže) za činnost hlavní a správní.
Sloupec 3: Uvedou se hodnoty tržeb (obchodní marže) za činnost hospodářskou.
Činnosti ve sloupcích 2 a 3 jsou definovány stejně jako v odd. 309.
ř.99: Uvede se součet hodnot ve sloupcích 2 a 3. Při použití více formulářů, uvede se součet až na posledním z nich. Tento součet
se musí rovnat ř.01+02+04 oddílu 309 mínus ř.03 oddílu 310 ve sloupcích 1 a 2 tohoto výkazu.
Při použití více formulářů, uvede se kontrolní součet na každém listě.
309
Údaje pro vyplňování jednotlivých řádků se čerpají z rozdílu obratů strany Dal mínus Má dáti účtů účtové třídy 6, a to narůstajícím
způsobem od počátku do konce vykazovaného období.
Sloupec 1: Zahrnuje činnost hlavní, tj. činnost, pro kterou byla jednotka zřízena, vymezenou příslušným právním předpisem,
zřizovací listinou, statutem, stanovami apod. a činnost správní, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, např. zákon
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Činnost ve sloupci 1 představuje
nezdaňovanou činnost.
Sloupec 2: Zahrnuje hospodářskou činnost, kterou se rozumí např. doplňková nebo vedlejší činnost podléhající podle zákona o
daních z příjmů zdanění.
ř.03: Jedná se o výnosy z pronájmu pozemků, ložisek nerostných surovin a vodních zdrojů. Nezahrnují se příjmy z pronájmu budov,
příp. jiných vyrobených nefinančních aktiv.
ř.17: Jedná se o cenu prodané opce vyúčtovanou do výnosů.
310
Údaje pro vyplňování řádků se čerpají z rozdílu obratů strany Má dáti mínus Dal účtů účtové třídy 5, a to narůstajícím způsobem od
počátku do konce vykazovaného období.
Činnosti ve sloupcích 1 a 2 jsou definovány stejně jako v odd. 309.
ř.05: Z analytické evidence k účtu 518 se uvedou splátky finančního leasingu podle uzavřených smluv k leasingu.
ř.06: Uvede se nájemné z pozemků, ložisek nerostných surovin a vodních zdrojů.
ř.26: Jedná se o pořizovací cenu opce vyúčtovanou do nákladů.
311b
Údaje představují stavy k poslednímu dni předchozího a vykazovaného období. Stav netto = stav brutto mínus korekce, tj. bez
oprávek k pohledávkám.
Pro řádky platí vazby:
ř.01: sl.2 = odd. 315b ř.01 sl.1
ř.01: sl.4 = odd. 315b ř.01 sl.2
ř.02: sl.3 = odd. 357b ř.11 sl.1
ř.04: sl.3 = odd. 358b ř.11 sl.1
ř.07: sl.2 = odd. 313b ř.01 sl.1
ř.07: sl.4 = odd. 313b ř.01 sl.5
ř.08: sl.2 = odd. 312b ř.01 sl.1
sl.4 = odd. 312b ř.02 sl.1
357b
sl. 1: Kromě údajů uvedených ve sloupcích 2 a 3 zahrnuje celkový údaj také nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a ostatní DNM.
ř.01: Údaje se čerpají z obratu strany Má dáti účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) od počátku
roku a z účtů účtové skupiny 01 v případě pořízení DNM přímo účtovaného v této účtové skupině, u něhož není potřeba
kalkulovat pořizovací cenu.
Do hodnoty pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku se zahrnuje i pořízení drobného DNM, pokud o něm
jednotka účtuje jako o dlouhodobém majetku, vede o něm příslušnou evidenci (např. na kartách) a opatřuje jej inventárními
čísly. Vykazuje se drobný DNM účtovaný v průběhu sledovaného roku na účtu 018, který jednotka nepřevádí na zřizovatele ani
do spotřeby či na podrozvahový účet. Pro vykazování pořízeného DNM včetně drobného DNM není rozhodující zdroj
financování (investiční nebo provozní prostředky, vlastní zdroje, příděly od zřizovatele, dotace, odpisy apod.), ale způsob
zaúčtování a vedení evidence jako o dlouhodobém majetku.
Do pořízení DNM se zahrnuje i přijatý věcný vklad DNM od jiného subjektu a bezúplatné nabytí majetku (např. přijatý
dar DNM). Neodečítá se přijatá částka z poskytnuté dotace.
Do hodnoty pořízeného DNM se nezahrnují zálohy na DNM.
ř 06: Uvádí se i přijatý dar DNM a přijatý věcný vklad DNM od jiného subjektu.
ř.07: Uvedou se údaje z účtu 652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
ř.08: Uvádí se i nepeněžní vklady do jiné organizace.
ř.09: Uvedou se údaje z účtu 548 - Manka a škody.
ř.10: Údaje se čerpají ze stejného účtu jako pro ř.09. Za mimořádná manka a škody jsou považovány ty, které vznikají např. v
důsledku živelných pohrom.
ř.11: Uvede se brutto stav dlouhodobého nehmotného majetku. Nezahrnuje se majetek, který jednotka užívá na základě smlouvy o
finančním leasingu.
Na řádcích 07, 08, 09 a 10 je předtištěné záporné znaménko (jedná se o úbytky majetku). Toto znaménko je nutno respektovat při
výpočtu kontrolního součtu.
359
sl.1: Uživatelé (nájemci) uvedou pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, najatého na finanční leasing,
který byl ve sledovaném roce přijat nájemcem do užívání (nikoli do vlastnictví) na základě smlouvy o finančním leasingu.
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Jedná se o majetek, který jednotka nemá zahrnutý ve stavech majetku a vede ho pouze v podrozvahové evidenci.
Údaje se uvádějí v pořizovací ceně v tis. Kč bez DPH u plátců daně (s výjimkou osobních automobilů), bez navýšení za leasingové
služby.
358b
sl.1: Kromě údajů, uvedených ve sloupcích 2 až 7, zahrnuje celkový údaj také pěstitelské celky trvalých porostů, základní
stádo a tažná zvířata, umělecká díla, předměty a sbírky.
sl.2: Do bytových budov se zahrnují kromě budov jednobytových, budov dvou a vícebytových také budovy bytové ostatní (ubytovací
zařízení a domy se službami sociální péče pro staré nebo postižené osoby, domovy důchodců, ubytovací zařízení pro
studenty, pro děti a pro ostatní sociální skupiny, např. ubytovny pro zaměstnance, studentské koleje, internátní ubytovny,
různé útulky např. pro bezdomovce apod.).
sl.3: Do nebytových budov se zahrnují všechny ostatní budovy, ve kterých je více než polovina využitelné podlahové plochy určena
pro nebytové účely. Jedná se o hotely a obdobné budovy, budovy administrativní, budovy pro obchod, dopravu,
telekomunikace, pro průmysl a skladování, pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví, budovy pro
sport, zemědělství apod.
Pod pojmem budova se rozumí též hala /tj. budova s halovými prostory/. Pokud budovy slouží více účelům, je pro
zařazení určující převažující účel stanovený podílem na celkové využitelné podlahové ploše budovy.
sl.4: Inženýrská díla zahrnují všechny stavby, které nejsou budovami. Jedná se o dálnice, silnice, místní a účelové komunikace,
železnice, plochy letišť, mosty, tunely, hráze, vodní cesty, vodní stupně, o podzemní a nadzemní vedení plynu, ropy a
ostatních produktů, vedení vody, kanalizace, vedení telekomunikační a elektrická, o soubory staveb pro průmyslové účely
/stavby důlní a pro těžbu, stavby elektráren, stavby pro chemický průmysl, stavby pro ostatní průmysl/, o stavby pro sport a
rekreaci, skládky odpadů, konstrukce vinic a chmelnic apod.
sl. 6: Jedná se o samostatné movité věci a soubory movitých věcí, bez dopravních prostředků. Zahrnují se stroje, přístroje, zařízení a
inventář, s výjimkou těch, které jsou nedílnou součástí budov uváděných ve sloupcích 2 a 3.
ř.01: Údaje se čerpají z obratu strany Má dáti účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) od počátku roku
a z účtů účtové skupiny 02 a 03 v případě pořízení DHM přímo účtovaného v těchto účtových skupinách, u něhož není potřeba
kalkulovat pořizovací cenu. Pořízený majetek se uvádí bez ohledu na to, zda byl či nebyl ve sledovaném roce uveden do
užívání.
Do hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného majetku se zahrnuje i pořízení drobného DHM, pokud o něm
jednotka účtuje jako o dlouhodobém majetku, vede o něm příslušnou evidenci (např. na kartách) a opatřuje jej inventárními
čísly. Vykazuje se drobný DHM účtovaný v průběhu sledovaného roku na účtu 028, který jednotka nepřevádí na zřizovatele ani
do spotřeby či na podrozvahový účet. Pro vykazování pořízeného DHM včetně drobného DHM není rozhodující zdroj
financování (investiční nebo provozní prostředky, vlastní zdroje, příděly od zřizovatele, dotace, odpisy apod.), ale způsob
zaúčtování a vedení evidence jako o dlouhodobém majetku.
Do pořízení DHM se zahrnuje i přijatý věcný vklad DHM od jiného subjektu, bezúplatné nabytí a převzetí majetku
(např. přijatý dar) a převody (převzetí) DHM podle právních předpisů (např. podle elektrizačního, vodního nebo plynárenského
zákona). Neodečítá se přijatá částka z poskytnuté dotace.
Do hodnoty pořízeného DHM se nezahrnují zálohy na DHM.
ř.04: Uvádí se i technické zhodnocení najatého majetku.
ř.06: Uvádí se i přijatý dar DHM, převody (převzetí) DHM podle právních předpisů (např. podle elektrizačního, vodního nebo
plynárenského zákona) a dále také přijatý věcný vklad DHM od jiného subjektu.
ř.07: Uvedou se údaje z účtu 652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
ř.08: Uvádí se i nepeněžní vklady do jiné organizace.
ř.09: Uvedou se údaje z účtu 548 - Manka a škody.
ř.10: Údaje se čerpají ze stejného účtu jako pro ř.09. Za mimořádná manka a škody jsou považovány ty, které vznikají např. v
důsledku živelných pohrom.
ř.11: Uvede se brutto stav dlouhodobého hmotného majetku včetně pozemků a ložisek nerostných surovin. Nezahrnuje se majetek,
který jednotka užívá na základě smlouvy o finančním leasingu.
Na řádcích 07, 08, 09 a 10 je předtištěné záporné znaménko (jedná se o úbytky majetku). Toto znaménko je nutno respektovat při
výpočtu kontrolního součtu.
016
V oddíle 016 jsou specifikovány jednotlivé typy pořízeného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) bez pozemků a bez
ložisek nerostných surovin.
sl.1: Uvede se čtyřmístný kód Číselníku pro specifikaci dlouhodobého hmotného majetku, který je součástí výkazu. Každý kód lze
uvést pouze jednou.
Drobný DHM v ocenění jedné položky do 20 tis. Kč se nevypisuje podle jednotlivých kódů, ale celková částka za
pořízení takto vymezené části drobného DHM se uvede souhrnně na jeden řádek a pro vyplnění sloupce 1 se použije fiktivní
kód "9999".
sl.2: Uvede se pořízení DHM včetně bezúplatného nabytí a převzetí ve sledovaném roce. Hodnota pořízeného majetku uvedená v
oddíle 016 na řádku 99 sl.2 se rovná údaji v oddíle 358b řádek 01, (sl.1-sl.7).
sl.3: Uvede se pořízení nového DHM vyrobeného v ČR vč. majetku pořízeného vlastní činností (ve vlastní režii) a technického
zhodnocení.
sl.4: Uvede se pořízení DHM z dovozu, jak nového, tak i použitého, který ale nebyl dosud využíván na území ČR jiným podnikem či
organizací. U dovezeného majetku není podstatné, zda dovozcem byla přímo vykazující jednotka nebo zda byl dovoz
realizován prostřednictvím dovozní společnosti. Za dovezený není považován nový DHM, který byl z větší části či zcela
smontován sice z dovezených součástek, ale až na území ČR (např. osobní počítače, některé typy užitkových automobilů
apod.). Hodnota tohoto majetku se zahrne do sl.3.
Pro řádek 99 (kontrolní součet), případně pro součet řádků 99 platí vazba:
ř.99 sl.2 = odd. 358b ř.01 (sl.1-sl.7)
Upozornění: Pokud počet řádků nestačí, připojí se další list. (Viz čtvereček s číslem oddílu, kde se vyznačí číslo strany a celkový
počet stran.)
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Číselník pro specifikaci dlouhodobého hmotného majetku vycházející ze Standardní klasifikace produkce a pro stavební
díla z Klasifikace stavebních děl
Kódy

Název
Stroje, přístroje a zařízení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny budovy či stavby, vybavení kanceláří a
jiných provozních prostor

1751
2811
2821
2822
2830
2871
2875
2911
2912
2921
2922
2923
2924
2931
2932
2940
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2960
2971
3001
3002
3110
3120
3140
3150
3162
3220
3230
3310
3320
3330
3340
3610
3630
3640
3650
3663

Koberce (kusové)
Modulové sestavy pro výstaviště, mobilní stavební buňky, prodejní stánky, převlékací kabiny, WC apod. - 28.11.10,
konstrukce stožárů, vrtné věže (naftařské) apod. - 28.11.22, regály a police pro trvalé umístění v obchodech, dílnách,
skladech apod. - 28.11.23
Nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů (s objemem nad 300 litrů) kromě přepravních kontejnerů - 28.21.11
Kotle ústředního topení - 28.22.12
Parní kotle kromě kotlů ústředního topení, jaderné reaktory
Ocelové sudy apod., nádoby o objemu do 300 litrů
Trezory a pancéřové skříně - 28.75.21, kartotékové skříně - 28.75.22, nádobí - 28.75.12, žaluzie, značky, inf. tabule
- 28.75.27, sanitární výrobky pro domácnost - 28.75.11
Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Čerpadla a kompresory
Pece a hořáky
Zvedací a dopravní zařízení (vč. lanovek a lyžařských vleků)
Chladící, větrací a klimatizační zařízení (kromě zařízení pro domácnost)
Ostatní stroje pro všeobecné účely, jinde neuvedené (vč. hasicích přístrojů)
Traktory pro zemědělství a lesnictví
Ostatní stroje pro zemědělství a lesnictví
Obráběcí stroje
Stroje pro metalurgii
Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje (vč. pásových traktorů pro pozemní a důlní práce)
Stroje pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku
Stroje pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Stroje a přístroje pro výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky
Ostatní účelové stroje, jinde neuvedené (stroje a přístroje pro tisk, brožování a vazbu knih, ždímačky prádla, stroje
pro zpracování skla za horka atd.)
Revolvery, pistole a ostatní střelné zbraně (vč. loveckých a sportovních) - 29.60.13
Elektrické přístroje pro domácnost (i používané mimo domácnost - kromě chlad., větr. a klimat. zař. používaného
mimo domácnost)
Kancelářské stroje
Počítače a jiné přístroje a zařízení na zpracování dat
Elektromotory, generátory a transformátory
Elektrická rozvodná a spínací zařízení
Akumulátory, galvanické články a baterie
Svítidla, světelné reflektory, světlomety, světelné reklamy
Signalizační přístroje pro železnice, silniční a říční dopravu, poplašná zařízení, el. informační tabule apod. - 31.62.11,
elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí (urychlovače částic, zařízení pro elektrolýzu, galvanoplastiku apod.)
- 31.62.13
Televizní a rozhlasové vysílače, přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii (vč. mobilních telefonů)
Televizní a rozhlasové přijímače, přístroje na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná zařízení, zařízení
jazykových učeben
Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení, přístroje pro ortopedické účely (vč. lékařského, chirurgického,
zubolékařského nebo zvěrolékařského nábytku a vč. křesel pro holičství a kadeřnictví a podobných křesel s
mechanickým zařízením)
Měřící, kontrolní, navigační a jiné přístroje a zařízení
Zařízení pro řízení průmyslových procesů
Optické teleskopy a mikroskopy, astronomické přístroje - 33.40.22, fotografické přístroje, promítačky, filmové kamery
- 33.40.3
Nábytek
Hudební nástroje
Sportovní potřeby
Stolní nebo sálové hry - 36.50.43
Pouťové atrakce - 36.63.10, vybavení do výkladů (figuriny atp.), krejčovské panny, vycpaná zvířata - 36.63.77
Dopravní prostředky

341A
341B
3420
3511
3512
3520
3530
3540
3550

Dvoustopá motorová vozidla osobní
Dvoustopá motorová vozidla nákladní včetně vozidel pro speciální použití (např. terénních vyklápěcích vozů,
jeřábových automobilů, pojízdných míchaček betonu, hasičských aut ap.) a vozidel určených k přepravě uvnitř závodu
Přívěsy a návěsy motorových vozidel, přepravní kontejnery
Lodě a čluny pro osobní a nákladní dopravu, remorkéry, plovoucí bagry, jeřáby
Rekreační a sportovní čluny
Železniční lokomotivy, tažné vozy tramvaje, metra, kolejový vozový park, vč. vozidel pro údržbu kolejových tratí,
důlních vozíků a vagónků a vozidel provozovaných na železničních vlečkách
Letadla
Motocykly a jízdní kola, invalidní vozíky
Trakaře, rudly, ruční vozíky, manipulační bezmotorové přívěsy, vozidla tahaná zvířaty apod.
Zbývající dlouhodobý hmotný majetek

0110
0120

Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata

3620
9231

Zlatnické a šperkařské výrobky, mince
Umělecká díla a sbírky
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Pozn.: Více než čtyřmístné kódy SKP (resp. písmeno na čtvrtém místě) uvedené u některých typů DHM znamenají, že nelze
uvedený typ DHM identifikovat na úrovni čtyřmístného kódu příp., že ne všechny položky zahrnuté do kódu mají povahu DHM.
Ve výkaze se však uvádí pouze čtyřmístný kód, vícemístné kódy jsou pro orientaci.
Stavební díla
Bytové budovy
1110
1121
1122
1130

Budovy jednobytové
Budovy dvoubytové
Budovy tří a vícebytové
Budovy bytové ostatní (ubytovací zařízení a domy se službami sociální péče pro staré nebo postižené osoby, domovy
důchodců, ubytovací zařízení pro studenty, pro děti a pro ostatní sociální skupiny, např. ubytovny pro zaměstnance,
studentské koleje, internátní ubytovny, různé útulky např. pro bezdomovce apod.)
Nebytové budovy

1211
1212
1220
1230
1241

1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264

1265
1271
1272
1273
1274

Hotely (hotely, motely, motoresty, penziony a podobné budovy pro krátkodobé ubytování, budovy restaurací, barů a
kaváren, kiosky)
Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (turistické ubytovny, horské boudy, kempy, budovy v dětských táborech,
zotavovny a ostatní krátkodobá ubytovací zařízení pro rekreaci)
Budovy administrativní (budovy užívané pro kancelářské a administrativně-správní účely, např. budovy peněžních
ústavů, ministerstev, úřadů veřejné správy, obecních úřadů, parlamentu, soudů, zastupitelství, pošt, poštovní přepravy,
konferenčních center, církevních organizací, administrativní budovy firem apod.)
Budovy pro obchod (budovy obchodních domů, nákupní střediska, obchodní centra, supermarkety, budovy pro
obchod a služby, budovy autoservisů, haly používané pro veletrhy, výstavy, tržnice, čerpací stanice pohonných hmot)
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející (železniční a autobusová nádraží a budovy
k nim příslušející, zastřešená nástupiště, budovy letišť, budovy řízení letového provozu, hangáry, zastřešené rampy,
budovy pro rozhlasové a televizní vysílání, budovy telefonních ústředen, telekomunikačních centrál, depa pro
lokomotivy a vagony, telefonní budky, stanice lanovek)
Garáže
Budovy pro průmysl (budovy užívané pro průmyslovou výrobu, budovy výrobní pro energetiku, výtopny, výměníkové
stanice, kompresorovny, transformovny, rozvodná zařízení a měnírny, budovy vodního hospodářství, budovy čistíren a
úpraven vod)
Budovy skladů, nádrže a sila (budovy skladů vč. specializovaných, chladírenské objekty, zásobníky na ropu, naftu,
oleje a plyn, zásobníky na kapalná průmyslová hnojiva, vodojemy na věžové konstrukci, jímky)
Budovy pro společenské a kulturní účely (budovy divadel, kin, koncertních síní, konferenční sály, víceúčelové budovy
a haly, které jsou využívány zejména pro veřejnou zábavu, kasina, budovy cirkusů, taneční a diskotékové sály, budovy
zoologických a botanických zahrad, skleníky v botanických zahradách)
Muzea a knihovny (budovy muzeí, knihoven, galerií, archívů, budovy informačních a poradenských středisek)
Školy, univerzity a budovy pro výzkum (budovy užívané pro předškolní, základní, střední, vyšší a vysokoškolské
vzdělávání, ústavy pro další vzdělávání, budovy pro vědu a výzkum, budovy výzkumných laboratoří, meteorologické
stanice)
Budovy pro zdravotnictví (budovy nemocnic, zdravotních středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení,
budovy ambulancí, ošetřoven, záchranné lékařské služby, léčeben dlouhodobě nemocných, psychiatrických léčeben,
budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben, budovy zdravotnických zařízení s kombinovanými službami s
přechodným nebo trvalým ubytováním s pečovatelskou a lékařskou službou – s poskytováním zejména zdravotnické
péče, budovy jeslí, kojeneckých ústavů, dětských domovů a podobných zařízení pro matku a dítě)
Budovy pro sport (budovy pro halové sporty, zastřešené tribuny, stadiony, budovy tělocvičen, jízdáren, krytých
bazénů, související zařízení pro sportovce - šatny, sprchy, budovy sportovních loděnic)
Budovy pro zemědělství (budovy pro živočišnou a rostlinnou produkci, skleníky, budovy pro skladování a úpravu
zemědělských produktů, sila pro skladování obilí, zásobníky a jímky, které jsou součástí zemědělských objektů)
Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity (chrámy, kostely, obřadní síně, krematoria, pohřební síně, hřbitovní
budovy)
Historické nebo kulturní památky (historické nebo chráněné budovy, které jsou chráněné orgánem státní památkové
péče)
Budovy nebytové ostatní (nápravné ústavy, věznice, kasárna, budovy pro činnost politických stran a spolků,
urbanistické vybavení vč. přístřešků městské hromadné dopravy, veřejné lázně apod.)
Inženýrská díla

2111
2112
2121
2122
2130
2141
2142
2151
2152

Dálnice (dálnice, silnice dálničního typu, silnice I. a II. třídy)
Místní a účelové komunikace (síť komunikací v obcích, lesní a polní cesty, stezky pro pěší, stezky cyklistické,
náměstí, pěší zóny, chodníky, plochy charakteru pozemních komunikací, odstavné plochy)
Dráhy železniční dálkové (spodek a svršek drah železničních celostátních, drah regionálních a železničních vleček,
výhybky, přejezdy, závory)
Dráhy kolejové městské a ostatní (svršek drah kolejových městských železničních, městské rychlodráhy, metro,
tramvajový spodek a svršek, dráhy visuté pro dopravu osob nebo nákladů, svršek drah lanových pozemních pro
dopravu osob)
Plochy letišť (dráhy vzletové, přistávací a rolovací, odbavovací plochy, plochy pro stání letadel)
Mosty a visuté dálnice (silniční nebo železniční mosty, estakády pozemních komunikací, mosty průmyslové,
podjezdy, nadjezdy, mosty mobilní, viadukty, mosty na zemědělských a lesních cestách, lávky pro pěší)
Tunely a podchody (tunely pozemních komunikací a tunely železniční, štoly, šachty a podchody, tunely a kolektory pro
více druhů vedení, větrací kiosky šachet)
Přístavy a plavební kanály (přístavy, vodní cesty, průplavy, plavební kanály, plavební komory, plavební objekty
sportovní, loděnice, mola, doky, vlnolamy, nábřeží, ochranné hráze, vodní štoly)
Vodní stupně (přehrady a nádrže na tocích pro všechny druhy využití, např. vodní elektrárny, závlahy, úpravy průtoků,
ochrana před povodněmi, hráze, jezy a stupně na tocích, zpevnění břehů, nádrže na tocích, rybníky, požární a jiné
nádrže, regulace vodních toků, hrazení bystřin, přeložky vodních toků)
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Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění (mosty vodohospodářské, vodní díla pro zavlažování, pro
odvodnění, souvislé odvodnění zamokřeného území pro budované stavby, průsakové kanály)
Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková trubní (vedení dálková trubní povrchová nebo podzemní pro
přepravu ropy, ropných produktů, plynu a ostatních chemických produktů)
Vedení vody dálková trubní (vedení dálková trubní povrchová nebo podzemní pro přepravu vody, teplé vody a páry,
vedení dálková trubní kanalizační, sítě prameništní sběrné, řady dálkové, nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních
vod – pozemní /kromě budov/, související čerpací stanice, přečerpávací stanice, úpravny vod, filtrovací a
sedimentační nádrže, ostatní stavby vodního hospodářství kromě budov)
Vedení dálková telekomunikační (vedení dálková telekomunikační nadzemní a podzemní – kabelová, věže pro
vysílání, retranslační věže, telekomunikační stožáry, věže anténní)
Vedení dálková elektrická (vedení dálková elektrická nadzemní nebo podzemní, vedení železnic dálkových a vleček
trakční, transformovny, měnírny a rozvodny vedení dálkových)
Vedení plynu místní trubní (sítě místní plynovodní, plynovodní přípojky pro obce, stavby pro místní přepravu a
distribuci plynu a ostatních produktů – kromě budov)
Vedení vody místní trubní (vedení místní trubní pro rozvod studené, teplé a horké vody, páry, stlačeného vzduchu,
vodárenské věže, přečerpávací stanice, úpravny vody, nádrže vod pozemní, vrty čerpací, studny a jímání vody,
fontány, hydranty, kašny)
Vedení kanalizace místní trubní (vedení místní trubní kanalizace, kanalizační přípojky, trubní vedení sběrných
kanalizačních sítí /stoky/, stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod /kromě budov/, kanalizace pro
zemědělskou výrobu)
Vedení místní elektrická a telekomunikační (vedení místní elektrická nadzemní nebo podzemní /kabelová/, vedení
elektrická trakční, vedení místní telekomunikační nadzemní nebo podzemní, sítě pro informatiku, trafostanice a
měnírny proudu, rozvodny místní elektrické venkovní, veřejné osvětlení, místní rozvody kabelové televize)
Stavby důlní a pro těžbu
Stavby elektráren /díla energetická výrobní/ (objekty elektráren jaderných, tepelných, větrných, vodních apod., které
nemají charakter budov, věže chladicí, komíny a kouřové kanály pro energetiku)
Stavby pro chemický průmysl (stavby děl chemických, petrochemických nebo rafinerií na výrobu chemikálií, které
nemají charakter budov, stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin /kromě budov/, věže, stožáry, věžové
zásobníky chemických podniků, průmyslové komíny chemických podniků, podzemní stavby chemických podniků,
koksovny a plynárny, podzemní zásobníky plynu)
Stavby pro ostatní průmysl j.n. (stavby hutního a těžkého průmyslu /kromě budov/, stavební části vysokých pecí,
válcoven, sléváren, věže, stožáry, věžové zásobníky pro ostatní průmysl, průmyslové komíny a podzemní stavby pro
ostatní průmysl)
Sportovní hřiště (stadiony nezastřešené, hřiště pro sporty, které se hrají na volných prostranstvích, závodní dráhy pro
automobily, motocykly a cyklisty, dostihové dráhy, sportovní střelnice, nezastřešené tribuny stadionů, otevřené
plavecké bazény a koupaliště, kluziště)
Ostatní stavby pro sport a rekreaci (dětská a školní hřiště, zábavní nebo rekreační parky, lyžařské tratě, vleky,
sedačkové lanovky, sportovní aerokluby a letiště, jezdecká střediska, sportovní loděnice, plážová zařízení, voliéry a
podobné stavby v zoologických zahradách)
Ostatní inženýrská díla j.n. (stavby inženýrské vojenské /kromě budov/, skládky odpadů, pomníky a jiná drobná
architektura, zdi a valy samostatné, konstrukce chmelnic, vinic)

Tento seznam kódů je použitelný pouze pro oddíl týkající se věcné specifikace DHM.

360b
ř.01, 02: Uvede se pořízení drobného nehmotného a hmotného majetku v hodnotě nad 20 tis. Kč, který není dlouhodobým
majetkem a není veden na majetkových účtech.
ř.03, 04: Uvede se pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v hodnotě do 20 tis. Kč, v případě, že vykazující
jednotka rozhodla o zařazení tohoto majetku do dlouhodobého majetku a je veden na majetkových účtech a účtech pořízení.
ř.05: Počet členů uvádějí jen členské organizace (sdružení, komory, politické strany a politická hnutí, církevní organizace apod.).
Nezapočítávají se členové správních a kontrolních nečlenských organizací.
312b
Údaje o zásobách neobsahují zálohy na zásoby, ty se uvádějí v oddíle 313b Finanční aktiva.
Upozornění: ř.03 až 05 - jedná se jen o vybrané údaje ze změny stavu zásob v roce 2005.
ř.03: Nezahrnují se nepeněžní vklady od (do) jiné organizace.
ř.04: Uvede se výsledné saldo ze změn v ocenění zachycených na účtech účtových skupin 11 až 13.
313b
Finanční aktiva jsou strukturována ve výkaze podle potřeb statistického zjišťování.
Sloupec 5 = sloupec 1 + sloupec 2 (+/-) +sloupec 3 (+/-) + sloupec 4 (+/-).
Ve sloupci 1 a sloupci 5 se uvádějí údaje v ocenění podle § 24 až § 27 zákona o účetnictví platného od 1.1. 2002, ve znění
pozdějších předpisů.
sl.2: Nezahrnují se kurzové rozdíly, změny reálné hodnoty k 31.12. a rozdíly z ocenění ekvivalencí, které se uvádějí ve sloupci 3 a ani
organizační změny apod., které se uvádějí ve sloupci 4.
sl.3: Uvádí se tvorba opravné položky jako snížení ocenění (-) a zrušení opravné položky jako zvýšení ocenění (+). Kurzové rozdíly
ziskové (+) se uvádějí podle souvztažných zápisů ve prospěch účtu 645 a kurzové rozdíly ztrátové (-) na vrub účtu 545.
Rozdíly ze změny ocenění na reálnou hodnotu k 31.12. se uvádějí podle souvztažných zápisů, a to přírůstek hodnoty ve
prospěch účtu 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a úbytek hodnoty na vrub účtu 921 - Oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků.
sl.4: Uvádějí se organizační změny, živelné pohromy a nedobytné pohledávky.
V Komentáři zpravodajská jednotka uvede, zda se ve sloupci 4 jedná o záznamy na účtech z titulu organizačních změn
(sloučení, rozdělení), živelných pohrom, změny v metodě nebo z titulu jednostranného odpisu finančního majetku (např.
cenných papírů, dluhopisů, depozit) nebo nedobytných pohledávek, protože dlužník např. zbankrotoval nebo zanikl (změny z
titulu oboustranné dohody o jejich zrušení se považují za hospodářské operace a uvádějí se ve sloupci 2) nebo o jiné záznamy
a uvede vysvětlení.
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ř.01: Zahrnuje finanční nástroj, tj. hotovost v pokladně a vklady (běžné a termínové účty), úvěrové cenné papíry, finanční deriváty,
majetkové cenné papíry, poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci a ostatní pohledávky (z obchodních styků a jiné
pohledávky).
ř.02: Zahrnují se účasti (majetkové cenné papíry, majetkové účasti a podíly), které představují vlastnická práva na společnost, jako
jsou právo na podíl ze zisku společnosti, právo na dividendu a v případě likvidace těchto společností právo na podíl z čistých
aktiv (aktiv snížených o uhrazené závazky s výjimkou samotných vlastníků). Pro tento druh se používají pojmy: majetkové
cenné papíry zejména akcie, majetkové účasti, podíly apod., a to bez ohledu na způsob jejich držby (např. zda jsou nebo
nejsou určené k obchodování).
ř.03: Zahrnují se účasti (majetkové cenné papíry, majetkové účasti a podíly) v akciových společnostech, jejichž držitelem je
zpravodajská jednotka bez ohledu na velikost účasti (podílu), tj. nad i pod 20 %, v listinné i zaknihované formě a bez ohledu na
způsob jejich držby (např. zda jsou nebo nejsou určené k obchodování). Uvádějí se vč. nákladů na pořízení (např. poplatky a
provize makléřům, poradcům, burzám).
ř.04: Zahrnují se akcie nejvyšší kvality a bonity přijaté k obchodování na burze, jejichž cena je zapsána v kurzovním lístku Burzy
cenných papírů, a jejichž držitelem je zpravodajská jednotka bez ohledu na velikost účasti (podílu), tj. nad i pod 20 %, v listinné
i zaknihované formě a bez ohledu na způsob jejich držby (např. zda jsou nebo nejsou určené k obchodování).
ř.05: Zahrnují se účasti (majetkové cenné papíry, majetkové účasti a podíly) u investičních společností a investičních fondů,
jejichž držitelem je zpravodajská jednotka, a to bez ohledu na velikost účasti (podílu), tj. nad i pod 20 %, v listinné i
zaknihované formě a bez ohledu na způsob jejich držby (např. zda jsou nebo nejsou určené k obchodování). Uvádějí se vč.
nákladů na pořízení (např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám).
ř.06: Zahrnují se půjčky a finanční výpomoci, které zpravodajská jednotka poskytla jiné institucionální jednotce, která se zavázala
vrátit je ve stejném množství a ve stanoveném termínu za úplatu (na úrok) nebo jako bezúročné (včetně těch, které
zpravodajská jednotka účtuje do pohledávek). Poskytnuté půjčky (úvěry, finanční výpomoci) se uvádějí včetně úroků.
Nezahrnují se přijaté směnky a dluhopisy.
ř.07: Uvádějí se půjčky a finanční výpomoci z ř.06, jejichž doba splatnosti je 1 rok nebo kratší.
ř.08: Zahrnují se směnky, obligace, státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy, komunální obligace a podobné cenné papíry
včetně úroků a bez ohledu na způsob jejich držby (např. zda jsou nebo nejsou určené k obchodování apod.) včetně takových,
které zpravodajská jednotka zachycuje v pohledávkách.
ř.09: Uvádějí se dluhopisy a směnky (z ř.08), jejichž doba splatnosti je 1 rok nebo kratší.
ř.10: Uvádějí se prostředky v národní i cizí měně uložené zpravidla u peněžních ústavů za úplatu (na úrok) na běžných účtech
(převoditelné bezprostředně na oběživo bez sankčních plateb) a na účtech termínových (tyto prostředky nejsou bezprostředně
přeměnitelné na oběživo bez sankcí). Dále se uvádějí peníze na cestě, určené k uložení na běžné nebo termínové účty (z
účtu 262 - Peníze na cestě).
ř.12: Uvádějí se bankovky a mince (hotovost) v pokladně včetně cenin. Zahrnují se též peníze na cestě přijímané do pokladny (z účtu
262 – Peníze na cestě).
ř.13: Uvádějí se opční listy i finanční deriváty (ze sekundárních finančních nástrojů, založených na odlišném základním
nástroji-finančním aktivu, komoditě nebo indexu), které se staly předmětem obchodu a jsou účtovány v pohledávkách. Kromě
opčních listů to jsou obchodovatelné opce, opce přes přepážku, termínové obchody (futures), swapy, termínové úrokové
dohody (FRA-forward rate agreements). Uvádějí se v tržní ceně.
ř.14: Uvádějí se pouze movité a nemovité věci k pronájmu z účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek.
ř.16: Pohledávky se uvádějí včetně záloh (na dlouhodobý majetek, zásoby apod.), a to bez jiných půjček, finančních výpomocí a
finančních derivátů.
315
Údaje představují stavy k poslednímu dni minulého a sledovaného období. Pasiva jsou strukturována na výkaze podle potřeb
statistického zjišťování.
ř.13: Uvádějí se opční listy i finanční deriváty, které se staly předmětem obchodu a jsou účtovány v závazcích.
419
Údaje se vykazují podle sídla místních jednotek. Za místní jednotku se považuje nezisková instituce nebo její část (např. územní,
krajská organizace apod.) trvale umístěná v geograficky identifikovatelném místě vyjádřeném jednou adresou. V tomto místě
nebo z tohoto místa jsou vykonávány činnosti, které provádí jeden nebo více zaměstnanců (i jen na částečný pracovní
úvazek), příp. dobrovolných pracovníků téže neziskové instituce. Za místní jednotku se nepovažuje místo, kde je činnost
vykonávána pouze přechodně. V těchto případech se údaje přiřazují k té místní jednotce, ze které jsou tyto činnosti
organizovány.
Údaje v ř.99 (kontrolní součet) ve sl.2, 3, 4 musí souhlasit s údaji v odd. 345 na ř.04, 11, 12.
sl.5 až 7: Vykazující jednotka rozčlení dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin do
jednotlivých krajů, na jejichž území je majetek fakticky užíván.
Pro řádek 99 (kontrolní součet) platí vazby:
ř.99 sl.5 = odd. 357b ř.01 sl.1
ř.99 sl.6 = odd. 358b ř.01 sl.1
ř.99 sl.7 = odd. 358b ř.01 sl.7
444
sl.1: Údaj je součtem hodnot ve sloupcích 2, 3, 4, 5 a 6.
sl.2: Nefinanční podniky zahrnují ekonomické subjekty s právní formou akciové společnosti, družstva, společnosti s ručením
omezeným (průmyslové, zemědělské, stavební a obchodní podniky, soukromé školy, zdravotní zařízení apod.), veřejné
obchodní společnosti, státní podniky apod. s výjimkou finančních institucí (sl.3).
sl.3: Finanční instituce zahrnují zprostředkovatele finančních operací s právní formou akciové společnosti, družstva a společnosti s
ručením omezeným. Jedná se zejména o banky, družstevní záložny, investiční společnosti a investiční fondy, finančně
leasingové společnosti, komerční pojišťovny (s výjimkou zdravotních) a penzijní fondy.
sl.4: Vládní instituce zahrnují všechny organizační složky státu, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, Podpůrný
garanční rolnický a lesnický fond, Vinařský fond, Českou konsolidační agenturu, Konpo, Prisko, Českou finanční, Českou
inkasní, Správu železniční dopravní cesty, veřejné vysoké školy, územní samosprávné celky (krajské a obecní úřady,
magistráty, DSO), příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny pro veřejné zdravotní pojištění.
sl.5: Domácnosti zahrnují fyzické osoby (zejména zaměstnance, živnostníky, OSVČ). Neziskové instituce zahrnují politické strany,
odbory, nadace, nadační fondy, církve a církevní školy, humanitární organizace, sdružení.
sl.6: Nerezidenti zahrnují nefinanční podniky, finanční instituce apod., které působí mimo území ČR.

