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Zaměstnanci a mzdy

Čís.
06005 řád.

Za sledované kalendářní
čtvrtletí

a
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

01

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

02

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

03

z toho

04

prémie a odměny (v tis. Kč)

Ostatní osobní náklady (v tis. Kč)

05

Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu

06

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

341

Přírůstky a úbytky dlouhodobého
nehmotného a dlouhodobého hmotného
majetku
(v tis. Kč)

Pořízení vč. dotací
a
najatého majetku
Čís.
na
finanční
leasing [2]
řád.

a
Dlouhodobý nehmotný majetek

01

Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin

02

bytové budovy

03

nebytové budovy a ostatní stavby

04

dopravní prostředky

05

stroje, přístroje, zařízení a inventář

06

pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata

07

pozemky (vč. lesních) a ložiska nerostných surovin

08

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

09

z ř.01 a 02 pořízeno na finanční leasing [1]
Kontrolní součet (ř.01 až 10)

Tržby z prodeje
(bez likvidace)

za sledované kalendářní čtvrtletí

08341

v tom

1

10

1

2

X

99

[1] Do pořízení zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu majetku užívaného formou nájmu, prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu, a to ve výši
jeho pořizovací ceny (nikoli splátek). Jedná se o smlouvy, jejichž datum počátku splatnosti spadá do období sledovaného kalendářního čtvrtletí.
Jde o majetek, který byl ve sledovaném kalendářním čtvrtletí předán nájemci do užívání (nikoli do vlastnictví).
Upozornění: subjekty poskytující dlouhodobý majetek na finanční leasing od celkového pořízení odečítají dlouhodobý majetek poskytovaný
uživatelům podle smlouvy o finančním leasingu.
[2] Nezahrnuje se převod majetku na základě organizačních změn ani jiná bezúplatná nabytí.
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Technické rezervy
(v tis. Kč)

Čís.
řád.

K poslednímu dni
sledovaného kalendářního
čtvrtletí

a

1

08136

Rezervy na neživotní pojištění celkem v hrubé výši (součet ř.04 až 09)
Výnosy z ostatních složek
finančního umístění (účet 653)

stav k počátku sledovaného čtvrtletí

02

stav ke konci sledovaného čtvrtletí

03

rezerva na nezasloužené pojistné

v ř.01

04

rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí hlášených do konce běžného
období, ale v tomto období nezlikvidovaných
rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí, v běžném období vzniklých,
ale v tomto období neohlášených

05
06

rezerva na prémie a slevy

07

vyrovnávací rezerva

08

ostatní rezervy na neživotní pojištění

09

Rezervy na životní pojištění celkem v hrubé výši (součet ř.13 až 16)
Výnosy z ostatních složek
finančního umístění (účet 636)

v ř.10

01

10

stav k počátku sledovaného čtvrtletí

11

stav ke konci sledovaného čtvrtletí

12

rezerva pojistného životních pojištění anebo rezerva na splnění závazků
z použité technické úrokové míry

13

rezerva na pojistná plnění

14

rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

15

ostatní rezervy na životní pojištění

16

Kontrolní součet (ř.01 až 16)

99
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170

Pojištění u pojišťoven
(v tis. Kč)

08170

předepsané hrubé pojistné

N
e
ž
i
v
o
t
n
í

z toho

Za sledované
kalendářní čtvrtletí

a

1

01

předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům

02

předepsané hrubé pojistné na zákonné úrazové pojištění

03

fyzické osoby

04

přijaté zajistné

05

náklady na pojistná plnění

06

náklady na pojistná plnění ze zákonného úrazového pojištění

07

fyzickým osobám

08

počet uzavřených pojistných smluv (ks)

09

počet vyřízených pojistných událostí (ks)

10

počet nevyřízených pojistných událostí (ks)

11

předepsané hrubé pojistné

12

předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (z ř.12)

13

X

14

z toho fyzické osoby (z ř.14)

15

v ř.12
předepsané hrubé pojistné z důchodových pojištění

16

z toho fyzické osoby (z ř.16)

17

přijaté zajistné

18

náklady na pojistná plnění

19

z toho

20

náklady na pojistná plnění z důchodových pojištění

počet uzavřených pojistných smluv (ks)

21

počet vyřízených pojistných událostí (ks)

22

počet nevyřízených pojistných událostí (ks)

23

Počet zprostředkovatelů k poslednímu dni čtvrtletí celkem

24

z toho

25

fyzických osob

Kontrolní součet (ř.01 až 25)

171

X

z toho

předepsané hrubé pojistné z životních pojištění

Ž
i
v
o
t
n
í

Čís.
řád.

Finanční ukazatele
(v tis. Kč)

99

08171

Čís.
řád.

Za sledované
kalendářní čtvrtletí

a

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

01

Náklady celkem

02

Tržby za vlastní výrobky a služby

03

Spotřeba materiálu, energie a služeb (výkonová spotřeba)

04

Odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku

05

Zásoby celkem (bez poskytnutých záloh)

06

Kontrolní součet (ř.01 až 06)

99
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Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku obsahují drobné změny - vyznačeny kurzívou)
005
Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním nebo členském poměru
(kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen "pracovní poměr"). Avšak nezáleží na tom, zda jsou
skutečně přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.). Patří sem např. i společníci ve
společnostech s ručením omezeným, komanditisté v komanditních společnostech aj., kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu
se svou společností, a jsou tudíž k ní v pracovním poměru a dostávají příjem ze závislé činnosti. 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 podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
ř.01: 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 listopadu,
přičemž průměrný evidenční počet zaměstnanců v listopadu a prosinci činil 300 osob. Průměr za sledované období se
vypočte jako aritmetický průměr za všechny měsíce ve sledovaném období, tzn.: za 4. čtvrtletí (0+300+300)/3=200
zaměstnanců.
ř.02: Přepočty se provedou u zaměstnanců:
- kteří mají sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
- v pracovním poměru vykonávajících práci jen příležitostně na výzvu a dle potřeb zaměstnavatele;
- do 18 let, kde zákon stanoví nejvýše 30hodinový pracovní týden;
- vykonávajících činnost v dalším pracovním poměru (§ 13 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
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. pracov. úvazku,
C - týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele.
ř.03: Mzdy (vč. naturálních) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve statistickém
výkaznictví 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 účtě společně s
ostatními osobními náklady (OON); OON se však do mezd nezahrnují a vykazují se samostatně. Do mezd patří též příjmy
společníků a členů družstva ze závislé činnosti, pokud tito společníci (členové) jsou v pracovním (členském) poměru ke
společnosti (družstvu), a jsou tudíž vedeni v evidenčním počtu zaměstnanců (ř.01 resp. 02). Do mezd se zahrnují také plnění
mající charakter mezd (odměn za práci), hrazená ze zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku. Do mezd
se nezahrnují náhrady mzdy nebo platu po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) placené zaměstnavatelem (§ 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
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.04: Zahrnují se všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány k výplatě v každém platebním období,
včetně odměn zúčtovaných např. v předem pevně stanoveném období. Platebním obdobím se rozumí zpravidla kalendářní
měsíc. Zahrnují se např. čtvrtletní, pololetní, roční odměny, tzv. 13., 14. mzdy/platy apod. Nezahrnují se ale příspěvky
zaměstnavatele na spoření zaměstnanců, jako jsou nadstandardní programy sociálního zabezpečení, ať jsou dobrovolné či
kolektivně odsouhlasené (např. dodatečné penzijní programy, dobrovolné příspěvky na připojištění nadstandardní zdravotní
péče apod.).
ř.05: Odměny za práce poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního a 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, odchodné, odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku, odměny
učňům.
ř.06: Jedná se o hodiny odpracované všemi zaměstnanci v evidenčním počtu. 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 (např. svátky, dovolená), nepřítomnost z důvodu nemoci apod.
Pokud evidence neumožňuje odečíst počet hodin za svátky, provede se tento odpočet odhadem.
341
sl.1: Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zahrnuje přírůstky majetku získaného v průběhu sledovaného
kalendářního čtvrtletí formou koupě nebo vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii) vč. technického zhodnocení nebo
nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti s výjimkou emisních povolenek a preferenčních limitů. Jde o jednorázové
nebo postupné pořízení bez ohledu na to, zda majetek byl či nebyl ve sledovaném kalendářním čtvrtletí uveden do užívání.
Do pořízení zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu majetku užívaného formou nájmu na základě smlouvy o finančním leasingu
a to ve výši jeho pořizovací ceny (nikoli splátek). Jedná se o smlouvy, jejichž datum počátku platnosti spadá do období
sledovaného kalendářního čtvrtletí. Jde o majetek, který byl ve sledovaném kalendářním čtvrtletí předán nájemci do užívání
(nikoli do vlastnictví). Upozornění: leasingové společnosti či jiné subjekty poskytující dlouhodobý majetek na finanční leasing
od celkového pořízení odečítají dlouhodobý majetek poskytovaný uživatelům podle smlouvy o finančním leasingu. Od
pořízení majetku se neodečítá přijatá dotace, a proto při dotaci ve výši 100 % se hodnota tohoto majetku, o které se účtuje v
podrozvahové evidenci, zahrnuje do hodnoty pořízení dlouhodobého majetku.
Do pořízení se nezahrnují zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Do nehmotného majetku se nezahrnují emisní povolenky a preferenční limity.
sl.2: Uvádějí se tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku za sledované kalendářní čtvrtletí.
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ř.03: 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.).
ř.06: 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 na ř.03 a 04.
ř.09: Zahrnuje umělecká díla a umělecké předměty, které nejsou součástí stavby a dlouhodobý hmotný majetek, který nebyl zahrnut
v ř.03 až 08.
136
Technické rezervy na neživotní a životní pojištění se tvoří podle zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a souvisejících zákonů ve
znění zákona č. 39/2004 Sb., kterými se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny.
Hodnoty jednotlivých položek technických rezerv se uvádějí v brutto hodnotě zahrnující podíl zajišťovatelů.
ř.01: Stav (ke konci období) rezerv na neživotní pojištění z účtové třídy 4.
ř.02, 03: Výnosy z ostatních složek finančního umístění v neživotním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace, účtované v účtové
třídě 6. Jde o stav na začátku (ř.02) a na konci (ř.03) sledovaného čtvrtletí.
ř.04 až ř.09: Stav (ke konci období) rezerv z účtové třídy 4.
ř.10: Stav (ke konci období) rezerv na životní pojištění z účtové třídy 4.
ř.11, 12: Výnosy z ostatních složek finančního umístění v životním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace, účtované v účtové
třídě 6. Jde o stav na začátku (ř.11) a na konci (ř.12) sledovaného čtvrtletí.
ř.13 až 16: Stav (ke konci období) rezerv z účtové třídy 4.
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ř.01: Předepsané hrubé pojistné k neživotnímu pojištění (účtová třída 6).
ř.02: z toho předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (účtová třída 6).
ř.04: Pojem fyzické osoby zahrnuje jednotlivce (občany) a osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou zapsány v obchodním
rejstříku.
ř.05: z příslušných výnosových účtů.
ř.06: Jde o náklady na pojistná plnění (účtová třída 5).
ř.08: Pojem fyzické osoby je definován ve vysvětlivce k ř.04 tohoto oddílu.
ř.09: Počet pojistných smluv neživotních pojištění uzavřených za sledované čtvrtletí.
ř.10: Počet pojistných událostí (neživotní pojištění) uvolněných k výplatě (bez ohledu na vyplacení) za sledované čtvrtletí.
ř.11: Počet pojistných událostí (neživotní pojištění) z nahlášených k datu, které nebyly uvolněny k výplatě (stav ke konci čtvrtletí).
ř.12: Předepsané hrubé pojistné k životnímu pojištění (účtová třída 6).
ř.13: z toho předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (účtová třída 6).
ř.15: Pojem fyzické osoby je definován ve vysvětlivce k ř.04 tohoto oddílu.
ř.16: Týká se pouze komerčního důchodového pojištění, údaje se zjistí z příslušných analytických účtů.
ř.17: Pojem fyzické osoby je definován ve vysvětlivce k ř.04 tohoto oddílu.
ř.18: z příslušných výnosových účtů.
ř.19: Jde o náklady na pojistná plnění (účtová třída 5).
ř.20: Jde pouze o komerční pojištění, údaje se zjistí z příslušných analytických účtů.
ř.21: Počet pojistných smluv životních pojištění uzavřených za sledované čtvrtletí.
ř.22: Počet pojistných událostí (životní pojištění) uvolněných k výplatě (bez ohledu na vyplacení) za sledované čtvrtletí.
ř.23: Počet pojistných událostí (životní pojištění) z nahlášených k datu, které nebyly uvolněny k výplatě (stav ke konci čtvrtletí).
ř.24: Počet zprostředkovatelů pojištění (pojišťovacích agentů) činných pro danou pojišťovnu k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí.
ř.25: Pojem fyzické osoby je definován ve vysvětlivce k ř.04 tohoto oddílu.
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ř.01: Jde o rozdíl obratů účtové třídy 6 - Výnosy a obratů účtové třídy 5 - Náklady (s výjimkou účtů daně z příjmů) před provedením
převodu na účet zisků a ztrát (účtová třída 7).
ř.02: Jde o rozdíl obratů účtové třídy 5 - Náklady (před převodem na účet zisků a ztrát - účtová třída 7) s výjimkou účtů daně z
příjmů.
ř.03: Zahrnou se výnosové poplatky a provize vč. provizí ze zajištění z účtové třídy 6, přijaté nájemné z budov z účtové třídy 6 a
tržby za vlastní výrobky a služby (např. z prodeje tiskovin, z prodeje jídel pro cizí strávníky apod.) z účtové třídy 6.
ř.04: Výkonová spotřeba zahrnuje: spotřebu materiálu, energie, nájemné, cestovné, dopravné a přepravné, opravy a udržování,
ostatní výkony materiální povahy, náklady na externí práce, dodávky a služby (s výjimkou pojistného), manka a škody na
zásobách (nezahrnují se škody na dlouhodobém hmotném a dlouhodobém nehmotném majetku ani škody na zásobách
způsobené živelnými pohromami), odpisy drobných a krátkodobých předmětů z účtů účtové třídy 5 - Náklady. Patří sem i
provize pojišťovacím zprostředkovatelům za uzavření a obnovení pojistných smluv, náklady na reklamu apod., náklady na
správu finančního umístění apod.
ř.05: Jde o rozdíl obratů položek odpisů dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, který není finančním
umístěním (tedy mimo pozemky a stavby) na příslušných účtech účtové třídy 5 - Náklady. Vzhledem k ročnímu způsobu
účtování o odpisech žádáme v případě, že nejsou k dispozici běžné údaje, o odhad na základě využití údajů o loňských
ročních odpisech. Tento odhad odpisů je pak nutno promítnout do nákladů (zvýšení ř.02) a do výsledku hospodaření (snížení
ř.01).
ř.06: Uvádí se stav zásob ke konci období (materiál na cestě, materiál na skladě, potraviny, zboží na cestě apod.) včetně korekcí
zjištěných z účtové třídy 2.

