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Registrováno
ČSÚ ČV 99/03
ze dne 11. 7.2002
IKF 279003

za kalendářní rok 2003

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2003. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, v platném znění, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana individuálních údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte do 30. 4. 2004
(v případě, že není k 30.4. proveden audit, vyplní se výkaz neauditovanými daty)
ČSÚ - odbor gesčního zpracování Ústí nad Labem, pošt. přihr. 31, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem
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 374 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 desetiných míst. Pokud požadované údaje nelze zjistit v potřebném členění
z evidence, uvede se kvalifikovaný odhad.
Názvy ukazatelů a Metodické vysvětlivky (včetně oddílů) jsou v souladu s "Vyhláškou č. 502/2002 Sb. ze dne 6. listopadu
2002 a dále s "Opatřením MF č.21" Č.j.: 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001 a s "Opatřením MF č.22" Č.j.:
282/113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001 v rozsahu, v jakém není předmět úpravy ve Vyhlášce obsažen.
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).

© 29.07.2003

Poj 5a-01 str. 2/28

D044

Charakteristika firmy

Byla Vaše firma ve sledovaném období ekonomicky aktivní?
(Označte příslušné políčko křížkem)

ANO

1

NE

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

2

- v případě, že ne, výkaz dále nevyplňujte a zašlete jej zpět příslušnému pracovišti statistiky.
Tuto skutečnost můžete popřípadě sdělit i telefonicky.
Poznámka: Ekonomickou aktivitou se rozumí, že firma provozovala podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost (podle
zvláštních předpisů) a ve sledovaném období uplatnila pro daňové účely za tuto činnost výdaje vynaložené na dosažení,
zajištění a udržení příjmů.
Za neaktivní lze považovat pouze takovou firmu, která ukončila činnost (podnikání) před obdobím zjišťování.
Popište slovně co nejpodrobněji ekonomickou činnost, z níž Vám plynula převážná část tržeb ve sledovaném roce
3

Kód OKEČ - pokud znáte zařazení své převažující ekonomické činnosti
podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyplňte kód OKEČ.

D083

4

Doplňující informace, organizační změny

Pokud se hospodářský rok Vaší firmy liší od roku kalendářního, uveďte laskavě jeho
začátek - den, měsíc, rok

1

a konec - den, měsíc, rok

2

Pokud Vaše firma v průběhu sledovaného období zanikla a existuje(jí)-li právní nástupce(i) Vaší firmy podle § 69
obchodního zákoníku (přeměny společnosti) , uveďte, prosím, IČO nástupnické(ých) firmy(em) , která(é) převzala(y) Vaše
ekonomické aktivity:
3

Pokud Vaše firma v průběhu sledovaného období vznikla jako právní nástupce jiné(jiných) firmy(em) podle § 69
obchodního zákoníku (přeměny společnosti) , uveďte, prosím, IČO zaniklé(ých) firmy(em) , která(é) ukončila(y) veškeré své
ekonomické aktivity:
4

Pokud Vaše firma existovala po celé sledované období a v průběhu tohoto období v důsledku organizačních změn na
základě § 69 obchodního zákoníku (přeměny společnosti) převzala od jiné(jiných) firmy(em) veškeré její(jejich)
ekonomické aktivity , uveďte, prosím, IČO takto zaniklé(ých) firmy(em):
5
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D081

Doplňující informace o firmě

Sídlo mateřské společnosti: [1]
(Označte příslušné políčko křížkem)

Česká republika

1

Ostatní země
Neexistuje [2]
[1] Mateřskou společností se zde rozumí tzv. konečný vlastník, tj. mateřská společnost nejvyšší úrovně.
[2] Jde např. o situace, kdy neexistuje majoritní akcionář nebo tímto majoritním akcionářem je stát.

308

Ukazatele o práci
02308

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12. sledovaného roku

Čís.
řád.

Za rok 2003

a

1

01

z ř. 01 ženy

02

z ř. 01 zaměstnanci ve vedlejším pracovním poměru

03

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
z ř. 04 zaměstnanci s kratší pracovní dobou

04
05

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

06

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

07

z ř. 07 počet odpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou
(vztahuje se k ř. 05)

08

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

09

Ostatní osobní náklady (v tis. Kč)

10

Počet osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

11

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

12

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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365

Vybrané druhy nákladů pojišťoven
(v tis. Kč)

03365

neživotnímu

životnímu

Netechnický
účet

a

1

2

3

Náklady celkem

01

Správní režie (ř.03+05+14+20 až 22)

02

Spotřeba materiálu a energie

03

z toho

pořízený hmotný majetek v ocenění jedné položky
nad 20 tis. Kč, který není dlouhodobým hmotným
majetkem

Služby

z toho

opravy a udržování

06

z toho

07

pořízený nehmotný majetek v ocenění jedné položky
nad 20 tis. Kč, který není dlouhodobým nehmotným
majetkem

08

cestovné

09

náklady na reprezentaci

10

splátky finančního leasingu

11

nákladové pachtovné

12

pojištění

13

Osobní náklady

v tom

04
05

stavebního charakteru

14

mzdové náklady

15

náklady na příjmy společníků, odměny členů
družstev, představenstva, apod.

16

zákonné sociální a zdravotní pojištění

17

ostatní sociální pojištění

18

zákonné a ostatní sociální náklady

19

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

20

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

21

Ostatní náklady na správní režii

22

Náklady na finanční umístění

23

odpisy dlouhodobého hmotného majetku

24

odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

25

z toho
Tvorba opravných položek k finančnímu umístění

26

dluhopisů

27

akcií, účastí a jiných podílů

28

z toho

Úbytky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění

z toho

Technický účet k pojištění

Čís.
řád.

29

dluhopisů

30

akcií, účastí a jiných podílů

31

pohledávek

32
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365

Vybrané druhy nákladů pojišťoven
(v tis. Kč) - pokračování

03365

Ostatní náklady (bez úbytku hodnoty fin. umístění)

v tom

neživotnímu

životnímu

Netechnický
účet

a

1

2

3

33

na prodané zboží

34

pokuty, penále, úroky z prodlení a jiné sankce

35

úroky

36

provozní zálohy

37

náklady na odepsané pohledávky

38

jiné náklady

39

Mimořádné náklady

40

náklady na změnu metody

41

manka a škody

42

oprava nákladů minulého účetního období

43

ostatní mimořádné náklady

44

v tom

Ostatní daně a poplatky

Technický účet k pojištění

Čís.
řád.

45

daň silniční a poplatek za dálniční známku

46

daň z nemovitosti

47

soudní a správní poplatky

48

ostatní daně a poplatky

49

v tom

Daň z příjmů

50

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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246

Vybrané druhy výnosů pojišťoven
(v tis. Kč)

03246

neživotnímu

životnímu

Netechnický
účet

a

1

2

3

X

X

X

Výnosy celkem

01

Výnosy z finančního umístění

02

úroky celkem

03

z toho

04

od pojišťoven a penzijních fondů

Technický účet k pojištění

Čís.
řád.

dividendy a podíly na zisku

05

poplatky a provize celkem

06

finanční leasing

07

pachtovné

08

z toho

Použití opravných položek k finančnímu umístění

09

dluhopisů

10

akcií, účastí a jiných podílů

11

z toho
Přírůstky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění

z toho

dluhopisů

13

akcií, účastí a jiných podílů

14

pohledávek

15

Ostatní výnosy (bez přírůstků hodnot fin.umístění)

v tom

12

16

z prodeje zboží

17

pachtovné

18

z převodu a prodeje dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku

19

pokuty, penále a úroky z prodlení

20

výnosy z odepsaných pohledávek

21

jiné výnosy

22

Mimořádné výnosy

23

náhrady mank a škod

24

z toho

25

od pojišťoven

v tom
ze změny metody

26

ostatní mimořádné výnosy

27

Kontrolní součet (součet všech řádek)

99
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256

Souhrnné ukazatele aktiv pojišťoven
(v tis. Kč)

Vazba
na
oddíl
03256
a

373

v tom

brutto

netto

brutto

netto

1

2

3

4

02
03

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných
surovin

b

Stav
k 31.12.2003

01

Aktiva celkem (součet ř. 02 až 09) [1]
dlouhodobý nehmotný majetek

Stav
k 31.12.2002

Čís.
řád.

257

04
05

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
finanční majetek

258

06

pohledávky (vč. záloh)

258

07

zásoby (bez poskytovaných záloh)

08

ostatní aktiva [2]

09

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] Aktiva celkem (ř. 01) se musí rovnat součtu pasiv v odd. 261, ř. 01.
[2] V ostatních aktivech jsou zahrnuty: Přechodné účty aktiv (odd. 258 ř.32) a Ostatní finanční umístění (odd. 258 ř.26), případně jiná aktiva neuvedená na řádcích 02 až 08 tohoto oddílu.
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258

Finanční aktiva pojišťoven
(v tis. Kč)

Účtová
třída

Čís.
řád.

Stav
k 31.12.2002
netto [1]

a

b

1

z 1, z 2, z 3

01

z2

02

02258

Finanční majetek celkem (ř.02+05+07+10+15+23+24+25)
Pokladní hodnoty
bankovky a mince

03

ceniny

04

z toho
Vklady
z toho

běžné účty

Úvěry a půjčky

z 1, z 2

05

z2

06

z1

07

krátkodobé

08

pojišťovnám a penzijním fondům (s výjimkou zdr.poj.)

09

z toho
Dluhopisy

z 1, z 3

10

krátkodobé

11

pojišťoven a penzijních fondů

12

vládních institucí

13

nerezidentů

14

z toho

Akcie, účasti a jiné podíly celkem

v tom

z1

15

v akciových společnostech (bez inv. spol. a inv. fondů)

16

z toho

17

kótované

v investičních společnostech a investičních fondech

18

podílové listy

19

ostatní účasti a jiné podíly (v s.r.o, družstvech,...)

20

pojišťoven a penzijních fondů

21

nerezidentů

22

z ř. 15

Saldo
hospodářských
operací
(+/-) [2]

Změny
v ocenění
(vč. kurzových
rozdílů)
(+/-) [3]

Ostatní
změny
[4]

Stav
k 31.12.2003
netto
[5]

2

3

4

5
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258

Finanční aktiva pojišťoven
(v tis. Kč) - pokračování

Účtová
třída

Čís.
řád.

Stav
k 31.12.2002
netto [1]

a

b

1

Vlastní akcie

z2

23

Finanční deriváty aktivní

z1

24

Ostatní finanční aktiva (bez zásob)

z2

25

Ostatní finanční umístění

z1

26

z 1, z 2, z 3

27

02258

Pohledávky vč. záloh
pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy

28

u fyzických osob

29

u pojišťoven a penzijních fondů (s výjimkou zdr. pojišťoven)

30

u nerezidentů

31

Saldo
hospodářských
operací
(+/-) [2]

Změny
v ocenění
(vč. kurzových
rozdílů)
(+/-) [3]

Ostatní
změny
[4]

Stav
k 31.12.2003
netto
[5]

2

3

4

5

z toho

Přechodné účty aktiv - dohadné účty

z3

32

náklady příštích období

z3

33

příjmy příštích období

z3

34

z toho
Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] Obsahuje hodnotu počátečního stavu příslušného finančního aktiva a pohledávek.
[2] Obsahuje hodnotu transakce (nákupu (+), prodeje (-) nebo daru (+/-) u věcně příslušné položky (řádku) daného oddílu.
[3] V souladu se způsobem účtování ve vykazující jednotce se uvádí tvorba opravné položky jako snížení ocenění (-) a zrušení opravné položky jako zvýšení ocenění (+); kurzové rozdíly ziskové (+), kurzové rozdíly
ztrátové (-) a rozdíly ze změny ocenění na reálnou hodnotu k 31.12. se uvádějí podle souvztažných zápisů na příslušných výnosových a nákladových účtech; zisk(+), ztráta (-) z operací s příslušným finančním
aktivem.
[4] Ostatní změny (+/-) obsahují změny z titulu organizačních změn (sloučení, rozdělení jednotky), živelné pohromy nebo změna ve výši majetkových cenných papírů z důvodů změny státního (komunálního) podniku
na akciovou společnost a zachycení těchto akcií (podílů) v rozvaze vykazující jednotky, apod. u věcně příslušného aktiva. Zvýšení nebo snížení finančního aktiva ve formě daru se však za jinou změnu
nepovažuje.
V komentáři se uvede o jaké druhy změn se jedná a z jakého titulu došlo např. k jednostrannému odpisu finančního majetku (bankrot, zánik apod.), nebo k jinému záznamu na účtech a uvede se vysvětlení.
Změny z titulu oboustranné dohody o zrušení dlužníka se považují za hospodářské operace a uvádějí se ve sl.2.
[5] Sloupec 5 = sl.1 +/- sl. 2 +/- sl.3 +/- sl.4
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261

Pasiva pojišťoven
(v tis.Kč)

03261

Účtová
třída

Čís.
řád.

Stav
k 31.12.2002

Stav
k 31.12.2003

a

b

1

2

Pasiva celkem (ř.02 + 06 + 07 + 10 + 13 + 14 + 18)

01

Vlastní kapitál

z toho

z 4, +/-(6-5)

02

základní kapitál

03

z ř.03 nerezidentů

04

fondy

z4

05

z4

06

z 3, z 4

07

X

X

krátkodobé

08

X

X

u nerezidentů

09

X

X

Technické rezervy a rezervy na ostatní rizika a ztráty
Dluhopisy
z toho
Úvěry a půjčky

z 3, z 4

10

krátkodobé

11

u nerezidentů

12

z toho
Finanční deriváty pasivní

z 3, z 4

13

Dlouhodobé a krátkodobé závazky

z 3, z 4

14

z toho

z obchodního styku a přijaté zálohy

15

z vkladů zaměstnanců

16

u nerezidentů

17

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv

z3

18

výdaje příštích období

z3

19

výnosy příštích období

z3

20

z toho
Kontrolní součet (součet všech řádků)

014

99

Předepsané hrubé pojistné
a náklady na pojistná plnění
(v tis. Kč)

Předepsané hrubé pojistné
Čís.
řád.

01014
a
Celkem předepsané hrubé pojistné a náklady
pojistného (ř.02 až 09)

v tom

01

nefinanční podniky

02

finanční instituce

03

pojišťovny

04

vládní instituce

05

neziskové instituce sloužící
domácnostem

06

živnosti

07

občané

08

domácnosti
nerezidenti
Kontrolní součet (součet všech řádků)

09
99

Náklady na pojistná plnění

životní

neživotní

životní

neživotní

1

2

3

4
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263

Doplňkové ukazatele pojišťoven
(v tis. Kč)

Účtová
třída

Čís.
řád.

Za rok 2003

a

b

1

z3

01

z 5, z 6

02

02263

DPH na výstupu
Neuplatněný odpočet DPH
Odměna zaměstnancům formou opcí

03

Odměna zaměstnancům formou akcií

04

Příspěvky neziskovým institucí

z 5, z 4

05

Přijaté dividendy a podíly na zisku - brutto

z 3, z 6

06

zvýšení (+), snížení (-) základního kapitálu emisí/nákupem
akcií nebo vklady, výkupem nebo snížením nominální ceny
akcií, vrácením vkladu

z4

07

zvýšení (+), snížení (-) základního kapitálu ze zisku/úhradou
ztráty

z4

08

oceňovací rozdíly z majetkových účastí

z4

09

vyplacené dividendy a podíly na zisku - brutto

z4

10

Externí
transakce
ovlivňující vlastní
kapitál

z toho

Cenné papíry
a jiné podíly
v tržních
cenách [1]

fyzickým osobám

11

dlouhodobé dlužné cenné papíry kótované

12

krátkodobé dlužné cenné papíry kótované

13

účasti a jiné podíly v a.s. kótované (bez inv. spol. a inv. fondů)

14

účasti a jiné podíly kótované v investičních společnostech a
investičních fondech

15

Finanční umístění jménem pojištěných
z toho

z1

pozemky a budovy

16
17

Zisk z přímé zahraniční investice nepřevedený do ČR

z1

18

Zisk v podniku z přímé zahraniční investice v ČR nepřevedený do zahraničí

z1

19

Kontrolní součet ( součet všech řádků)

99

[1] provede se ocenění v tržní ceně za všechny kótované cenné papíry v držbě vykazující jednotky podle ceny platné na burze k 31.12. nebo v
poslední den obchodů s těmito papíry (bez ohledu, zda jde o akcie účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, tj. bez ohledu na způsob
zachycení v Rozvaze vykazující jednotky)

139

Rezervy pojišťoven
(v tis. Kč)

02139

Rezervy na neživotní pojištění celkem (ř.02 až 07)

v tom

Č.
řád.

Za rok 2003

b

1

01

rezerva na nezasloužené pojistné

02

rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí v běžném období
vzniklých hlášených, ale v běžném účetním období nezlikvidovaných

03

rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí v běžném období
vzniklých, ale v tomto období nehlášených

04

rezerva na prémie a slevy

05

vyrovnávací rezerva

06

jiné rezervy na neživotní pojištění

07

Rezervy na životní pojištění celkem (ř. 09 až 12)

08

rezerva pojistného životního pojištění

09

rezerva na pojistná plnění

10

rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

11

jiné rezervy na životní pojištění

12

v tom

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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369

Předepsané pojistné v životním pojištění
podle druhů
(v tis. Kč)

v tom
z ř. 01

v tom
z ř. 01

Čís. řád.

Za rok 2003

a

b

1

z6

01

02369

Předepsané pojistné, očistěné od zajištění
v tom
z ř. 01

Účtová
třída

individuální pojistné

02

pojistné kolektivního pojištění

03

běžné pojistné

04

jednorázové pojistné

05

pojistné ze smluv bez podílů na ziscích

06

pojistné ze smluv s podílem na ziscích

07

pojistné ze smluv, kde riziko finančního umístění nese pojištěný

08

Kontrolní součet (součet všech řádek)

370

99

Vybrané ukazatele přímých
obchodů
v životním pojištění
(v tis. Kč, v počtu osob a smluv)

Životní pojištění
Účtové Čís.
třídy
řád.

03370
a

b

Počet pojištěných osob ke konci účetního roku

01

Počet platných pojistných smluv ke konci účetního roku

02

pojištění
nespojené s
investičním
fondem

pojištění
spojené
s investičním
fondem

tontiny

kapitalizace

správa
skupinových
penzijních fondů

ostatní

1

2

3

4

5

6

Počet všech
individuálních
smluv týkajících
se životního
pojištění
7
X

X

X

X

X

X

Předepsané přímé pojistné

z6

03

X

Podíl zajistitelů na předepsaném pojistném

z6

04

X

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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391

Vybrané ukazatele
přímých obchodů v
neživotním pojištění
(v tis. Kč, v počtu osob a
smluv)

Neživotní pojištění
(uvažují se zde pouze přímé obchody, tzn. neuvede se zde případné přijaté zájistné)

Účtová Čís.
třída
řád.

úrazové
a
zdravotní
pojištění

pojištění
odpovědnosti ostatní druhy
pojištění
z provozu
motorových
motorových
vozidel
vozidel

námořní,
letecké
a
dopravní
pojištění

pojištění požáru
a
pojištění
ostatních škod odpovědnosti
na majetku

pojištění
úvěrů
a
záruk

pojištění pomoci,
zákonných výdajů
a
ostatní pojištění
pro případ
finančních ztrát
[2]

ostatní

03391
a

b

Počet pojištěných osob ke konci úč. roku

01

Počet pojištěných vozidel ke konci úč. roku

02

Počet platných pojistných smluv ke konci
účetního roku

03

Počet pojistných událostí vzniklých
v průběhu účetního roku

04

Předepsané přímé pojistné

z6

05

Podíl zajistitelů na předepsaném
pojistném

z6

06

Zůstatková částka zajištění [1]
Náklady na pojistná plnění

Kontrolní součet (součet všech řádků)

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

07
z5

Rezerva na pojistná plnění
Provozní výdaje

1

08
09

z5

10
99

[1] Uvede se čisté saldo zajištění definované tímto způsobem:
podíl zajistitelů na hrubém předepsaném pojistném
+ podíl zajistitelů na změně stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
- podíl zajistitelů na hrubé výši vyplacených plnění
- provize a přijaté podíly ze zisku od zajistitelů
+ podíl zajistitelů na hrubých částkách ostatních položek v technickém účtu
+ podíl zajistitelů na hrubé výši změny stavu rezervy životního pojištění.
[2] Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 16, 17 a 18 části B přílohy k zákonu č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví.

X

X

Poj 5a-01 str. 14/28

371

Předepsané hrubé pojistné a zajistné
podle území
(v tis. Kč)

Za rok 2003
životní pojištění

Čís.
řád.
přijaté zajistné

přímé předepsané
hrubé pojistné

pojistné
postoupené
zajišťovatelům

přijaté zajistné

přímé předepsané
hrubé pojistné

pojistné
postoupené
zajišťovatelům

1

2

3

4

5

6

02371
a
Celkem

(ř. 02 až 08) [1]

01

v členském státě Evropské unie, kde má sídlo centrála
společnosti [2]

02

v členských státech Evropské unie, kde nemá sídlo centrála
společnosti

03

v ostatních zemích Evropského hospodářského prostoru [3]

04

ve Švýcarsku

05

v USA

06

v Japonsku

07

v ostatních zemích [4]

08

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

v tom

neživotní pojištění

[1] Vychází z analytické evidence k účtové třídě 6.
[2] Vyplňuje se pouze v případě, že pojišťovna má centrálu v některé ze zemí EU (Francie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Velké Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, Švédsko,
Finsko, Rakousko). Má-li pojišťovna centrálu v ČR nebo v zemi, která není členem EU, nebo nemá-li pojišťovna centrálu, tento řádek se nevyplňuje.
[3] ostatní země Evropského hospodářského prostoru: Island, Norsko, Lichtenštejnsko
[4] Uvedou se údaje za ČR, dále pak za jiné státy výše neuvedené.
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373

Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)

v tom
Čís.
řád.

Celkem

a

1

03373

Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12. 2002 - brutto
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (vč. dotací) v roce 2003

nehmotné
výsledky
výzkumu
a vývoje

software

ocenitelná
práva
a goodwill

ostatní
dlouhodobý
nehmotný
majetek

2

3

4

5

01
[1]

02

nákup nového a ve vlastní režii vytvořeného dlouhodobého nehmotného majetku

03

technické zhodnocení

04

nákup použitého dlouhodobého nehmotného majetku

05

bezúplatné nabytí

06

z toho

Prodej nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku

07

Bezúplatné předání nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku

08

Ostatní úbytky nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku

09

Převod dokončeného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání a pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku přímo účtovaného na majetkové účty v roce 2003

10

-

-

-

-

-

-

-

X
X
X

-

v pořizovací ceně

11

v prodejní ceně

12

bezúplatné předání

v zůstatkové ceně

13

-

likvidace dlouhodobého nehmotného
majetku

v pořizovací ceně

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prodej dlouhodobého nehmotného majetku
Změna
stavu
v roce
2003

X

změny v ocenění (+/-)

15

ostatní přírůstky (+) a úbytky (-) v pořizovací ceně

16

Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12. 2003 - brutto

17

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku k 31.12. 2003

18

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku k 31.12. 2003

19

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] bez poskytnutých záloh, které se zahrnují do pohledávek
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257

Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků
(bez zásob)
(v tis. Kč)

Čís.
řád.
03257

(sl. 2 až 11
+ 14)

budovy
a stavby
bytové

ostatní
budovy

ostatní
stavby

dopravní
prostředky

ostatní
movité věci
a soubory

pěstitelské
celky trvalých
porostů

1

2

3

4

5

6

7

a
Stav dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků (bez zásob)
k 31.12. 2002 - brutto [1]

01

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků
(vč. dotací) v roce 2003 [2]

02

z toho

nákup nového a ve vlastní režii vytvořeného dlouhodobého
hmotného majetku

03

technické zhodnocení a technická rekultivace

04

nákup použitého dlouhodobého hmotného majetku

05

bezúplatné nabytí a převzetí

06

Prodej nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

07

Bezúplatné předání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

08

Ostatní úbytky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

09

Převod dokončeného dlouhodobého hmotného majetku do užívání a
pořízení dlouhodobého hmotného majetku přímo účtovaného na
majetkové účty v roce 2003

10

Změna
stavu
v roce
2003

v tom

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prodej dlouhodobého hmotného
majetku

v pořizovací ceně

11

v prodejní ceně

12

bezúplatné předání

v zůstatkové ceně

13

-

likvidace dlouhodobého hmotného
majetku

v pořizovací ceně

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

změny v ocenění (+/-)

15

ostatní přírůstky (+) a úbytky (-) v pořizovací ceně

16

Stav dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků (bez zásob)
k 31.12. 2003 - brutto [1]

17

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31.12. 2003

18

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31.12. 2003

19

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] Zahrnuje provozní a neprovozní majetek. Dále umělecká díla a sbírky účtované jako ostatní finanční umístění, příp. účtované v dlouhodobém hmotném majetku. Pozemky a stavby se uvádějí v pořizovacích
cenách.
[2] bez poskytnutých záloh, které se zahrnují do pohledávek
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257A

Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků
(bez zásob)
pokračování
(v tis. Kč)

v tom
základní
stádo
a tažná
zvířata

ostatní
dlouhodobý
hmotný
majetek

ložiska
nerostných
surovin

pozemky
celkem
vč. lesních

zastavěné
pozemky
a stavební
parcely

zemědělská
a lesní půda
vč. lesních
porostů

umělecká díla
a sbírky

a

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03257A
Stav dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků (bez zásob)
k 31.12. 2002 - brutto [1]
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků
(vč. dotací) v roce 2003 [2]
nákup nového a ve vlastní režii vytvořeného dlouhodobého
hmotného majetku
z toho

01
02
03

technické zhodnocení a technická rekultivace

04

nákup použitého dlouhodobého hmotného majetku

05

bezúplatné nabytí a převzetí

06

Prodej nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

07

Bezúplatné předání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

08

Ostatní úbytky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku

09

Převod dokončeného dlouhodobého hmotného majetku do užívání a
pořízení dlouhodobého hmotného majetku přímo účtovaného na
majetkové účty v roce 2003

10

Změna
stavu
v roce
2003

z toho

Čís.
řád.

X

-

-

-

X

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prodej dlouhodobého hmotného
majetku

v pořizovací ceně

11

v prodejní ceně

12

bezúplatné předání

v zůstatkové ceně

likvidace dlouhodobého hmotného
majetku

v pořizovací ceně

změny v ocenění (+/-)

15

ostatní přírůstky (+) a úbytky (-) v pořizovací ceně

16

Stav dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků (bez zásob)
k 31.12. 2003 - brutto [1]

17

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31.12. 2003

18

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31.12. 2003

19

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X

-

X

X

X

X

X

-

[1] Zahrnuje provozní a neprovozní majetek. Dále umělecká díla a sbírky účtované jako ostatní finanční umístění, příp. účtované v dlouhodobém hmotném majetku. Pozemky a stavby se uvádějí v pořizovacích
cenách.
[2] bez poskytnutých záloh, které se zahrnují do pohledávek
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377

Finanční leasing - najatý majetek
(v tis. Kč)
Čís.
řád.

(Vyplňují uživatelé - nájemci)
03377

a
Dlouhodobý nehmotný majetek

01

Dlouhodobý hmotný majetek (bez zásob)

02

ostatní budovy a stavby

03

dopravní prostředky

04

ostatní movité věci a soubory

05

z toho

Kontrolní součet (součet všech řádků)

375

Najatý dlouhodobý majetek na finanční leasing
nezahrnutý v oddílech 373 a 257 na ř. 17
celkem
(v pořizovací ceně)

z toho
zahájený v roce 2003

1

2

99

Zdroje financování dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku (bez zásob)
(v tis. Kč)

Pořízení
dlouhodobého nehmotného
Čís.
a hmotného majetku
řád.
(vč. pozemků a ložisek
nerostných surovin, bez zásob)
03375
a
01

Zdroje financování celkem

02

vlastní zdroje

granty a dotace

z veřejných rozpočtů

03

ze zahraničí

04

ostatní

05

domácí

06

zahraniční

07

v tom
úvěry, půjčky a finanční
výpomoci
emise cenných papírů

08

bezúplatné převody, nepeněžní vklady, delimitace apod.

09

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

1
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374
str.:
cel.str.:

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

Čís.
řád.

Kód
SKPi
[1]

nový

použitý

2

3

4

03374
Stručná slovní charakteristika

a

1

v tom majetek

Pořízení
dlouhodobého
hmotného
majetku
celkem
[2]

vyrobený v ČR
dovezený
nový i použitý

5

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;
[2] bez pozemků, bez ložisek nerostných surovin a bez zásob

každý kód SKP lze uvést pouze jednou

Prodej
dlouhodobého
hmotného majetku
v pořizovací ceně
vč. bezúplatného
předání
v zůstatkové ceně
[2]

Likvidace
dlouhodobého
hmotného
majetku
v pořiz. ceně
[2]

Stáří
likvidovaného
dlouhodobého
hmotného
majetku
v celých letech

6

7

8
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376

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)

a

1

2

3

4

5

Pořízení dlouhodobého hmotného
majetku (bez zásob) (v tis. Kč)

celkem

03376

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)

99

6

Stav
dlouhodobého
nehmotného a
hmotného
majetku
pozemků vč.
(bez zásob)
lesních a ložisek
k 31.12.2003
nerostných surovin
brutto
(ze sl. 6)
(v tis. Kč)
7

8
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Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku obsahují změny - vyznačeny kurzivou)
V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny účtové třídy podle Vyhlášky 502/2002 Sb. a postupy účtování pro pojišťovny dle
Opatření MF č. 21 č.j. 282/105 880/2001 pokud není předmět úpravy obsažen ve Vyhlášce.
Oddíly jsou strukturovány podle potřeb statistického zjišťování národních účtů a odvětvové statistiky v souladu s mezinárodními
standardy.
308
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, vojenské cvičení 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, osoby ve výkonu vojenské služby (vč. civilní), 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 plným počtem kalendářních dnů příslušného měsíce. Za dny pracovního klidu a pracovního
volna se při výpočtu vezme počet zaměstnanců z předcházejícího dne. 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:
- uvedených v ř. 07 odd. 308;
- 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 hodin odpracovaných všemi zaměstnanci v evidenčním počtu uvedenými v ř. 06. 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.09: Mzdy (vč. naturálních) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. V oddíle
"Ukazatele o práci" se do mezd zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie a odměny, náhrady mezd,
odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy. V případě, že se jedná o naturální mzdu, se též zahrnuje příslušný podíl
vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (viz
§ 6, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). 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
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. Do mezd se zahrnují také plnění mající charakter
mezd (odměn za práci), hrazená ze zisku, fondu odměn, jiného fondu vytvořeného ze zisku nebo ze sociálního fondu.
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.10: 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 hrazené z nákladů i ze zisku, odměny učňům aj.
ř.11: 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.12: 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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Údaje pro vyplnění oddílu se čerpají z rozdílu obratů strany Má dáti mínus Dal účtové třídy 5-Náklady (mimo účtovou skupinu –
Vnitropodnikové převody pojišťoven) narůstajícím způsobem za celé sledované období, tj. od počátku roku do 31. 12. 2003.
ř.02: Uvede se správní režie z účtových skupin Technický účet k neživotnímu pojištění a Technický účet k životnímu pojištění, tj.
veškeré správní náklady vynaložené na nakupované výkony (materiál, energie, cestovné apod.) a ostatní služby od externích
dodavatelů včetně poplatků a provizí na nefinanční činnosti, osobní náklady vč. odpisů hmotného a nehmotného majetku.
ř.11: Uvedou se splátky finančního leasingu podle uzavřených smluv k leasingu. Nezahrnuje se operativní leasing a dlouhodobý
nájem.
ř.12: Uvede se nájemné z pozemků, ložisek nerostných surovin a vodních zdrojů.
ř.14: Uvedou se mzdy zaměstnanců, odměny členů orgánů, zákonné sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, úrazové
pojištění, jiné sociální a ostatní sociální náklady včetně mezd a sociálního a zdravotního pojištění, které souvisí se
zdaňovanou činností i smluvním pojištěním, čerpání sociálního fondu (stravenky, kultura, příspěvky zaměstnavatele na
stravování).
ř.23: Uvedou se náklady na finanční umístění a na realizaci finančního umístění z účtové skupiny Technický účet k životnímu
pojištětní a z účtové skupiny Netechnický účet (v souladu s § 25-27 Vyhlášky č. 502/2002 Sb.).
ř.26: Uvede se tvorba opravných položek k finančnímu umístění z účtových skupin Technický účet k životnímu pojištění a
Netechnický účet v souladu s § 32 Vyhlášky č. 502/2002 Sb.
ř.29: Uvedou se úbytky hodnoty finančního umístění z účtových skupin Technický účet k životnímu pojištění a Netechnický účet v
souladu s § 29 Vyhlášky č. 502/2002 Sb.
ř.33: Uvedou se z účtové skupiny Netechnický účet náklady z ostatních činností pojišťovny včetně nákladů na odepsané
pohledávky, ztrát souvisejících s postoupením pohledávek a tvorba opravných položek k majetku v souladu s § 32 Vyhlášky
502/2002 Sb. a tvorba rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s § 34 a 37 Vyhlášky 502/2002 Sb.
ř.40: Uvedou se např. manka a škody, pohledávky, k jejichž úhradě nestačí konkursní podstata dlužníků, opravy nákladů minulých
účetních období, náklady na změnu metody z účtové skupiny Netechnický účet.
ř.45: Uvedou se ostatní daně a poplatky z účtové skupiny Netechnický účet.
ř.50: Uvede se rozdíl obratů daně z příjmů z běžné a mimořádné činnosti z účtové skupiny Netechnický účet.
246
Údaje pro vyplnění oddílu se čerpají z rozdílu obratů strany Dal mínus Má dáti účtové třídy 6-Výnosy (mimo účtovou skupinu –
Vnitropodnikové převody pojišťoven) narůstajícím způsobem za celé sledované období, tj. od počátku roku do 31. 12. 2003.
ř.02: Uvedou se veškeré výnosy z finančního umístění z účtové skupiny Technický účet k životnímu pojištění a Netechnický účet
bez ostatních výnosů, bez opravných položek k finančnímu umístění a k majetku a bez přírůstků hodnot finančního umístění v
souladu s § 25-27 Vyhlášky 502/2002 Sb.
ř.05: Uvedou se dividendy z akcií a obdobné výnosy z podílů a účastí.
ř.08 a ř.18: Uvedou se výnosy z pronájmu pozemků, ložisek nerostných surovin a vodních zdrojů. Nezahrnují se příjmy z pronájmu
budov, př. jiných vyrobených finančních aktiv.
ř.09: Uvede se použití opravných položek k finančnímu umístění z účtových skupin Technický účet k životnímu pojištění a
Netechnický účet v souladu s § 32 Vyhlášky 502/2002 Sb.
ř.12: Uvedou se přírůstky hodnoty z účtové skupiny Netechnický účet v souladu s § 29 Vyhlášky č. 502/2002 Sb.
ř.16: Uvedou se ostatní výnosy včetně zisků z postoupení pohledávek a výnosů z dříve odepsaných pohledávek, tržby z prodeje
zásob, použití opravných položek a použití rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s § 32, 34, 37 Vyhlášky 502/2002 Sb.
ř.23: Patří sem přebytky majetku, oprava výnosů minulých účetních období, výnosy z postoupení nebo ukončení činnosti apod.
256
Údaje představují stavy k poslednímu dni předchozího a vykazovaného období.
Stav brutto není snížen o oprávky a opravné položky (odpovídá sloupci 2 Rozvahy za vykazované období).
Stav netto obsahuje čisté částky, tj. stav brutto mínus částky úprav (odpovídá sloupci 4 Rozvahy za vykazovaný kalendářní rok).
Aktiva celkem (ř.01) musí odpovídat hodnotám stejné položky v Rozvaze za vykazované období.
ř.01: Pro řádek 01 platí vazby:
ř.01/sl.2 = 261 ř.01/sl.1
ř.01/sl.4 = 261 ř.01/sl.2
ř.02: Pro řádek 02 platí vazby:
ř.02/sl.1 = 373 ř.01/sl.1
ř.02/sl.3 = 373 ř.17/sl.1
ř.02/sl.4 = 373 ř.17+(-)18+(-)19/sl.1
ř.04: Pro řádek 04 platí vazby:
ř.04/sl.1 = 257 ř.01/sl.1
ř.04/sl.3 = 257 ř.17/sl.1
ř.04/sl.4 = 257 ř.17+(-)18+(-)19/sl.1
ř.06: Pro řádek 06 platí vazby:
ř.06/sl.2 = 258 ř.01/sl.1
ř.06/sl.4 = 258 ř.01/sl.5
ř.07: Pro řádek 07 platí vazby:
ř.07/sl.2 = 258 ř.27/sl.1
ř.07/sl.4 = 258 ř.27/sl.5
ř.08: Uvede se skutečný stav zásob (materiál na cestě, materiál na skladě, potraviny, zboží na cestě apod.) zjištěný inventurou.
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Rezidenti - jsou tuzemské a zahraniční ekonomické subjekty, které sídlí a působí na území České republiky, tj. vyrábějí, poskytují
služby, zabývají se financováním, pojišťováním apod., nebo vystupují jako spotřebitelé. Za rezidenty se rovněž
považují:
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- pobočky zahraničních bank a pojišťoven nebo ostatní finanční instituce, které obdržely povolení k výkonu své
činnosti na území ČR
- zahraniční subjekty, které jsou vlastníkem budov a pozemků na území ČR
- fyzické osoby (občané ČR), kteří na méně než jeden rok vycestovaly do zahraničí za prací či z jiných
podnikatelských důvodů (příhraniční a sezónní pracovníci, obchodníci apod.)
- podniky pod zahraniční kontrolou (jako např. obchodní, výrobní, montážní a stavební podniky), které mají sídlo a
ekonomicky působí na území ČR jeden rok nebo déle
- zahraniční fyzické osoby, které mají sídlo a ekonomicky působí na území ČR jeden rok nebo déle.
Upozornění: rezidentem není jednotka (podnik, pobočka, filiálka, agentura apod.), která působí v jiné zemi, přičemž její mateřský
podnik má sídlo na území ČR.
Nerezidenti - jsou právnické a fyzické osoby, které sídlí a působí v zahraničí. Za nerezidenty se rovněž považují:
- zahraniční studenti a pacienti, kteří studují nebo se léčí v ČR i déle než jeden rok, ale jsou členy domácností v
domovské zemi
- oddělené části mateřských institucionálních jednotek, které sídlí a působí déle než jeden rok mimo území ČR
(např. pobočky finančních a pojišťovacích společností, zastoupení, reprezentace, agentury apod.)
- subjekty, které sídlí a působí na území ČR déle než jeden rok, ale mají statut svrchovanosti, tj. byly založeny a
fungují podle mezistátních dohod (např. zastupitelské úřady cizích států, mezinárodní instituce apod.)
- subjekty, které sídlí a působí v ČR, ale na území jiného státu vlastní půdu nebo budovy (za nerezidenta se považují
jen při transakci s těmito aktivy).
ř.01: Finanční majetek zahrnuje pokladní hodnoty, vklady u bank a jiných finančních institucí, poskytnuté úvěry, půjčky, dlužné a
majetkové cenné papíry a podíly, vlastní akcie, finanční deriváty. Nezahrnuje žádný dlouhodobý hmotný a dlouhodobý
nehmotný majetek, zásoby ani umělecké předměty či sbírky apod. z účtových tříd 1, 2, 3.
ř.02: Pokladní hodnoty zahrnují se zejména bankovky a mince (v české i zahraniční měně) v pokladně, peníze na cestě a jiné
pokladní hodnoty.
ř.05: Vklady zahrnují prostředky (v národní i cizí měně) směnitelné za oběživo, a to bezprostředně nebo převoditelné na základě
šeku, bankovního příkazu apod. (netermínované vklady), nebo po splnění smluvně stanovených podmínek, tj. ostatní vklady
(termínované) včetně úroků. Zahrnují částky na běžných účtech, vkladové listy, depozitní certifikáty, apod. (mohly by se
vyskytnout i vklady na vkladních knížkách bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou a jiné formy). Termínované vklady
jsou vázány na pevný termín nebo na období po předchozí výpovědi a při nesplnění podmínek je výběr penalizován (např.
termínované týdenní, měsíční aj. účty, účty stavebního spoření).
ř.06: Běžné účty (netermínované) zahrnují prostředky (v národní i cizí měně) směnitelné za oběživo, a to bezprostředně nebo
převoditelné šekem nebo bankovním příkazem apod. Jedná se zejména o prostředky na běžných účtech, nebo také
cestovních vkladních knížkách, či vkladních knížkách bez výpovědní lhůty.
ř.05 minus ř.06: rozdíl představuje termínované účty (ostatní vklady) tj. prostředky na termínovaných účtech vázané na pevný termín
nebo na období po předchozí výpovědi. Při nesplnění podmínek je výběr penalizován (např. termínované týdenní, měsíční aj.
účty, účty stavebního spoření).
ř.07: Úvěry a půjčky zahrnují se finanční prostředky, které vykazující jednotka poskytla jiné institucionální jednotce, která se
zavázala je vrátit (tj. návratné prostředky) ve stejném množství a ve stanoveném termínu za úplatu (na úrok), nebo jako
bezúročné. Tyto poskytnuté prostředky, nazývané v účetnictví organizací jako půjčky, úvěry, nebo finanční výpomoci, se
uvádějí jako celek včetně nesplacených úroků (bez ohledu na dlužníky a dobu splatnosti poskytnutých prostředků).
ř.08: Krátkodobé, tj. ty, jejichž doba splatnosti je 1 rok nebo kratší. Rozdíl ř.07 a ř. 08 představuje dlouhodobé úvěry a půjčky, jejichž
doba splatnosti je delší než jeden rok.
ř.09: Úvěry a půjčky se sledují podle dlužníků, tj. poskytnuté návratné prostředky pojišťovnám a penzijním fondům (s výjimkou
zdravotních pojišťoven).
ř.10: Dluhopisy zahrnují všechny „úvěrové cenné papíry“ , které vykazující jednotka má v aktivech, tj. směnky, obligace, státní
pokladniční poukázky, státní dluhopisy, komunální obligace a podobné cenné papíry, včetně nesplacených úroků. Uvádějí se
bez ohledu na účel jejich držby (na to, zda je vykazující jednotka zařadila do skupiny cenných papírů k obchodování nebo je
bude držet do splatnosti, apod.).
ř.11: Krátkodobé dluhopisy jsou (pro účely statistického zjišťování) ty, jejichž doba splatnosti je 1 rok nebo kratší. Rozdíl ř.10 a ř.11
přestavuje dlouhodobé dluhopisy jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok.
ř.12 až ř.14: Sledují se zde dluhopisy podle dlužníků, tj. dluhopisy, jejichž emitentem (vydavatelem) jsou pojišťovny a penzijní
fondy – ř. 12, vládní instituce - ř.13 nebo nerezidentské jednotky – ř.14, bez ohledu na dobu jejich splatnosti.
ř.15: Akcie, účasti a jiné podíly celkem zahrnují cenné papíry v držení vykazující jednotky, které představují vlastnická práva na
společnost (právo na podíl ze zisku společnosti, dividendu) a v případě likvidace této společnosti právo na podíl z čistých aktiv
(aktiv snížených o uhrazené závazky). Z toho důvodu se označují jako majetkové cenné papíry bez ohledu na to, zda mají
listinnou podobu nebo jsou jen zaknihovány. V účetnictví organizací se pro tento druh cenných papírů používají různé pojmy –
akcie (pokud jde o akciové společnosti), majetkové účasti, nebo jen účasti, podíly a v rámci toho ještě podle velikosti vlivu na
společnost (např. podílové cenné papíry, či majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, s podstatným vlivem aj.).
Vykazující jednotka ve skupině účastí uvede všechny majetkové cenné papíry bez ohledu na velikost vlivu ( podílu), tj.
ve kterých má vykazující jednotka jakoukoli účast menší nebo rovnou 100% a bez ohledu na účel jejich držby (na to, zda je
vykazující jednotka zařadila do skupiny cenných papírů k obchodování nebo je hodlá držet v aktivech delší dobu).
ř.16: Uvádějí se majetkové cenné papíry (akcie), představující vlastnická práva na akciovou společnost, která dané akcie
vydala-emitovala. Nezahrnují se akcie vztahující se k investičním fondům a investičním společnostem.
ř.17: Kótované majetkové cenné papíry a majetkové účasti v akciových společnostech zahrnují akcie nejvyšší bonity (s výjimkou
investičních fondů a investičních společností) přijaté k obchodování na Burze .
ř.18: Majetkové cenné papíry a majetkové účasti v investičních fondech a investičních společnostech zahrnují majetkové cenné
papíry (akcie, účasti, podíly), které představují vlastnická práva na fond (společnost) bez ohledu na velikost vlivu (podílu) a bez
ohledu na účel jejich držby (tj. zda jsou nebo nejsou určeny k obchodování). Zahrnují se i podílové listy.
ř.20: Zahrnují se ostatní účasti a podíly ve společnostech s ručením omezeným (s.r.o), veřejných obchodních společnostech
(v.o.s.), v družstvech (zemědělských, výrobních, spotřebních nebo finančních), tj. v jiných než akciových společnostech a v
investičních fondech a investičních společnostech.
Tyto účasti mají zpravidla zaknihovanou podobu (podobu dokumentu), ve kterém se potvrzují vlastnická práva
spoluvlastníků, jejich podíly a další skutečnosti podle obchodního zákoníku, případně v souladu s jinou právní normou.
ř.21: Zahrnují se majetkové cenné papíry (akcie, účasti a jiné podíly), které vydaly pojišťovny a penzijní fondy, a které má
vykazující jednotka ve svých aktivech, bez ohledu na účel jejich držby nebo velikost podílu.
ř.22: Zahrnují se majetkové cenné papíry (akcie, účasti a jiné podíly), které vydaly nerezidentské jednotky, a které má vykazující
jednotka ve svých aktivech, bez ohledu na účel jejich držby nebo velikost podílu.
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ř.24: Uvádějí se finanční deriváty aktivní představující pohledávky z finančních derivátů (sekundární finanční nástroje), které se
staly předmětem obchodu, tj. pouze obchodovatelné opce, opční listy, termínové obchody (futures), swapy, termínové
úrokové dohody (FRA - forward rate agreements) – v tržní ceně (pohledávky z pevných termínových operací).
Nezahrnují se finanční nástroje, na kterých je finanční derivát založen.
ř. 26: Obsahuje ostatní finanční umístění, které není obsaženo v jiných položkách finančního majetku, ale neuvádí se umělecká
díla a sbírky (účtované jako ostatní finanční umístění), které jsou obsaženy v odd. 257A, sl. 14.
ř.27 až ř.31: Pohledávky vč. záloh zahrnují všechny ostatní pohledávky jinde neuvedené.
ř.28: Pohledávky z obchodního styku, tj. vůči odběratelům za poskytnuté služby nebo prodané výrobky a zboží a zálohy na
pořízení hmotných a nehmotných aktiv, zásob, úvěrových a majetkových cenných papírů.
ř.29 až ř.31: Uvádějí se pohledávky vůči dlužníkům, tj fyzickým osobám (vč. zaměstnanců)- ř.29; vůči pojišťovnám a penzijním
fondům - ř.30 a nerezidentům - ř.31.
Nezahrnují se: pohledávky, které mají být uvedeny na předchozích řádcích oddílu „finanční aktiva“ , tj. pohledávky z nesplacených
úroků, které mají být uvedeny v hodnotě příslušného finančního nástroje-aktiva, pohledávky z půjček, ze směnek a jiných
dluhopisů, i když jsou po lhůtě splatnosti.
ř.32: Přechodné účty aktiv atd. – zahrnují se údaje obsažené na odpovídajících řádcích účetní rozvahy.
ř.14, 22, 31: viz úvod k tomuto oddílu
261
Údaje představují stavy k poslednímu dni předchozího a vykazovaného období z účtových tříd 3 a 4.
ř.02: Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál a kapitálové fondy, fondy ze zisku a převedené výsledky, hospodářský výsledek
běžného období.
ř.10: Úvěry a půjčky zahrnují všechny přijaté finanční prostředky, které mají návratnou formu, vč. nesplacených úroků. Krátkodobé
půjčky jsou se splatností do jednoho roku.
ř.04, 12, 17: viz úvod k oddílu 258
014
Předepsané hrubé pojistné pro neživotní a životní pojištění z účtové třídy 6 v tis. Kč - zahrnuje výši předpisu pojistného.
Náklady na pojistná plnění pro neživotní a životní pojištění z účtové třídy 5 v tis. Kč - zahrnují náklady na pojistná plnění ve výši
předpisu plnění.
sl.1, 2: Předepsané hrubé pojistné je rozděleno podle plátců.
sl.3, 4: Náklady na pojistná plnění jsou rozděleny podle toho, komu se pojistné plnění poskytuje.
Pro rozdělení celkových částek pojistného a pojistných náhrad se použije členění podle Číselníku institucionálních sektorů a
subsektorů č. 5565 (ČSÚ, Praha).
ř.02 až 06: Uvede se pojistné, které platí podnikatelské subjekty, tj. právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním nebo jiném
rejstříku, z nákladů firmy, vč. pojistného, placeného za zaměstnance (např. úrazové pojištění, důchodové připojištění).
ř.02: Nefinanční podniky - kód ISEKTOR 11 - jednotky, které produkují zboží a služby pro trh (akciové, obchodní společnosti,
družstva apod.). Dále sem patří neziskové organizace (např. asociace) a podobné organizace poskytující služby
podnikatelským jednotkám. Nezahrnují se živnostníci a jiné osoby samostatně výdělečně činné; nezahrnují se finanční a
pojišťovací instituce.
ř.03: Finanční instituce (bez pojišťoven) - kód sektoru ISEKTOR 121 až 124 - jednotky, které poskytují finanční služby (banky,
spořitelny, investiční společnosti a investiční fondy) nebo pomocné finanční jednotky (zprostředkovatelské - burzy, finanční
leasingové společnosti, makléřské pojišťovací jednotky).
ř.04: Pojišťovny - kód ISEKTOR 125 - jednotky, které poskytují pojišťovací služby na smluvním (tržním) základě, vč. penzijních
fondů. Nezahrnují se zdravotní pojišťovny.
ř.05: Vládní instituce - kód ISEKTOR 13 - zahrnují se organizace, které poskytují kolektivní služby převážně netržního charakteru rozpočtové organizace (tj. ústřední orgány, územní správní orgány a organizace, které řídí), příspěvkové organizace a
zdravotní pojišťovny a vysoké školy.
ř.06: Neziskové instituce - kód ISEKTOR 15 - zahrnují soukromé neziskové organizace, které poskytují netržní služby domácnostem
převážně za cenu nákladů nebo zdarma; jsou to např. politické strany, nadace, dobročinné organizace, církve nebo zájmová či
sportovní sdružení, bytová družstva; nezahrnují se rozpočtové ani příspěvkové organizace.
ř.07 a 08: Domácnosti - kód ISEKTOR 14 - údaje za sektor domácností jsou rozděleny do dvou hlavních skupin.
ř.07: Živnosti a ostatní osoby samostatně výdělečně činné (nezapsané v obchodním rejstříku), tj. osoby podnikající podle
živnostenského zákona a dalších právních předpisů, např. soukromí výrobci, zemědělci, obchodníci, lékaři, právníci, auditoři,
daňoví poradci, umělci, apod., kteří hradí pojistné z nákladů firmy, vč. pojistného za své zaměstnance (úrazové nebo
důchodové připojištění).
ř.08: Občané - zahrnuje jednotlivé občany (nepodnikatelské subjekty).
ř.09: Nerezidenti - kód ISEKTOR 2 - zahrnuje právnické i fyzické osoby s trvalým pobytem (sídlem) mimo území ČR (viz úvod k odd.
258).
V ř.02 až 08 jsou uváděny údaje za rezidenty (v požadovaném členění), v ř. 09 pak údaje za nerezidenty.
Pokud organizace nemá možnost rozdělit předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění do institucionálních sektorů ze své
účetní nebo jiné evidence, použije kvalifikovaný odhad.
263
ř.01: Údaje vyplňují plátci DPH. Při vyplnění ukazatele lze využít "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 1. až 12. měsíc nebo za 1. až
4. čtvrtletí sledovaného období.
ř.02: Vyplňují plátci DPH, kteří:
a) používají koeficient podle § 20 zákona o DPH a podle odst. 4 nemohou uplatnit nárok na odpočet daně za příslušné
zdaňovací období, neboť vypočtený koeficient pro poměrnou část odpočtu daně je nižší než 0,05 včetně
b) zrušili registraci a v posledním "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za zdaňovací období uvedli na ř. 210 tiskopisu
pro rok 2003 hodnotu daně s mínusovým znaménkem, tj. snížení odpočtu z důvodu změny v režimu.
ř.05: Zahrnují se příspěvky ve formě humanitární pomoci nebo na podporu činnosti neziskových organizací, nezahrnují se členské
příspěvky asociaci pojišťoven, příspěvky Kanceláři, podnikatelským svazům, apod. Neziskové organizace jsou např. církve,
nadace, politické strany, kulturní a humanitární organizace, obecně prospěšné společnosti, zájmové organizace (sportovní
kluby) apod.
ř.06: Uvádí se nárokovaná, tj. brutto částka před zdaněním srážkovou daní.
ř.07: Zvýšení (+) základního kapitálu emisí akcií nebo vklady, snížení (-) výkupem akcií nebo vrácením vkladu.
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ř.10: Uvádí se předpis výplat, i když nebyly z jakéhokoliv důvodu uskutečněny. Patří sem i tantiémy členů správní a dozorčí rady,
podíly společníků, podíl tichého společníka a ost. podíly na zisku.
ř.11: Viz úvod k oddílu 258.
ř.18: Jedná se o tu část zisku, na kterou má vlastník (např. mateřská společnost) v ČR (rezident) nárok, která však zůstala (po
odpočtu dividend nebo podílu na zisku převedených do ČR) k použití v zahraničí.
ř.19: Jedná se o tu část zisku, na kterou má vlastník (např. mateřská společnost) se sídlem v zahraničí (nerezident) nárok, která však
zůstala (po odpočtu dividend nebo podílu na zisku převedených do ČR nebo do zahraničí) k použití v ČR.
139
Technické rezervy na neživotní a životní pojištění se tvoří podle zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a navazujících předpisů,
kterými se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny.
Uvede se stav (ke konci období) technických rezerv z účtové třídy 4.
369
Uvede se přímé předepsané pojistné (tj. předepsané pojistné z přímých obchodů). Předepsané hrubé pojistné se člení na přímé
předepsané pojistné a na přijatá zajištění, pokud tato zajištění představují více než 10% předepsaného hrubého pojistného (v
souladu s § 23 Vyhlášky 502/2002 Sb.).
370
Uvažují se zde pouze přímé obchody, tzn. neuvede se zde případné přijaté zajistné.
sl.1: Patří sem odvětví životních pojištění uvedená pod body 1, 2 a 3 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Jde
tedy o pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití (1), svatební pojištění
nebo pojištění prostředků na výživu dětí (2), nebo důchodové pojištění (3).
sl.2: Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 4 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, tj. pojištění
podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem.
sl.3: Tontinami se rozumí sdružení účastníků životního pojištění za účelem společné kapitalizace svých příspěvků a následného
rozdělování takto vzniklého majetku mezi přežívající účastníky nebo pozůstalé.
sl.4: Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 5 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb. o pojišťovnictví nazvané
kapitalizace.
sl.6 Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 6 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, tzn.
Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle tříd 1 až 5.
ř.01: Pokud počet pojištěných osob v rámci jednotlivých odvětví životních pojištění přímo nesledujete, žádáme Vás tímto o
kvalifikovaný odhad počtů pojištěných osob např. na základě počtu pojistných smluv.
ř.02: Políčka ve sloupcích 2 až 6 se nevyplňují, protože ČSÚ tato data nevyžaduje.

373
ř.01: Uvede se brutto stav dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM) včetně majetku, který jednotka poskytla (pronajala)
na finanční leasing. Nezahrnuje se majetek, který jednotka užívá na základě smlouvy o finančním leasingu.
ř.02: Údaje se čerpají z obratu strany Má dáti účtů účtové skupiny "Pořízení majetku" od počátku roku a z účtů účtové skupiny
"Dlouhodobý nehmotný majetek" v případě pořízení DNM přímo účtovaného v této účtové skupině, u něhož není potřeba
kalkulovat pořizovací cenu a ihned po zakoupení slouží k podnikání.
Do pořízení DNM se zahrnuje i přijatý věcný vklad DNM od jiného subjektu (např. při zvyšování základního kapitálu či při přeměnách
podle obchodního zákoníku) 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.07. Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.08: Uvádí se i dar DNM (předání). Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.09: Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.10: Uvede se dokončený DNM, který byl ve sledovaném roce převeden do užívání z účtů účtové skupiny "Pořízení majetku" na
majetkové účty a dále DNM, který byl ve sledovaném roce pořízen a přímo účtován na účty účtové skupiny "Dlouhodobý
nehmotný majetek".
Pro řádek 10 platí vazba: odd. 373 ř.10/sl.1 = odd. 256 ř.03/(sl.2-4) + odd. 373 ř.02+07+08+09/sl.1. Důvody při nedodržení vazby
uveďte v Komentáři .
ř.13: Nezahrnují se nepeněžní vklady do jiné organizace, vykazují se pouze na řádku 16.
ř.15: Uvede se výsledné saldo ze změn v ocenění zachycených na účtech účtových skupin "Dlouhodobý nehmotný majetek" a
"Pořízení majetku". U opravné položky se tvorba uvádí jen jako snížení ocenění (-) a zrušení jako zvýšení ocenění (+).
ř.16: Patří sem i nepeněžní vklady do jiné organizace.
ř.17: Uvede se brutto stav dlouhodobého nehmotného majetku včetně majetku, který jednotka poskytla (pronajala) na finanční
leasing. Nezahrnuje se majetek, který jednotka užívá na základě smlouvy o finančním leasingu.
Pro řádek 17/(sl.1 až 5) platí vazba: ř.17 = ř.01+10+11+13+14+15+16. Důvody při nedodržení vazby uveďte v Komentáři.
Pozn. V případě bezúplatného předání, které se na ř.13 uvádí v zůstatkové ceně, může být vazba porušena. Řádek 17 je pak větší
než výše uvedený součet řádků o rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou bezúplatného předání.
Na řádcích 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 18 a 19 je předtištěné záporné znaménko (jedná se o úbytky majetku). Toto znaménko
uveďte i na ř.15 (pokud jde o snížení) a na ř.16 (v případě úbytků).
Ve výše uvedených vazbách je nutno respektovat případné záporné znaménko, rovněž tak i při výpočtu kontrolního součtu.
257
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: Uvede se brutto stav dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) včetně pozemků a majetku, který jednotka poskytla
(pronajala) na finanční leasing, bez zásob. Nezahrnuje se majetek, který jednotka užívá na základě smlouvy o finančním
leasingu.
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ř.02: Údaje se čerpají z obratu strany Má dáti účtů účtové skupiny "Pořízení majetku" od počátku roku a z účtů účtové skupiny
"Pozemky a stavby" a "Dlouhodobý hmotný majetek" v případě pořízení DHM přímo účtovaného v těchto účtových skupinách,
u něhož není potřeba kalkulovat pořizovací cenu a ihned po zakoupení slouží k podnikání.
Do pořízení DHM se zahrnuje i přijatý věcný vklad DHM od jiného subjektu (např. při zvyšování základního kapitálu či při přeměnách
podle obchodního zákoníku), bezúplatné nabytí a převzetí majetku (např. přijatý dar DHM) 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 a zásoby.
ř.07: Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.08: Uvádí se i dar DHM (předání). Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.09: Údaje se čerpají jen z obratu strany Dal účtu účtové skupiny "Pořízení majetku".
ř.10: Uvede se dokončený DHM, který byl ve sledovaném roce převeden do užívání z účtů účtové skupiny "Pořízení majetku" na
majetkové účty a dále DHM, který byl ve sledovaném roce pořízen a přímo účtován na účty účtových skupin "Pozemky a
stavby" a "Dlouhodobý hmotný majetek".
Pro řádek 10 platí vazba: odd. 257 ř.10/sl.1 = odd. 256 ř.05/(sl.2-4) + odd. 257 ř.02+07+08+09/sl.1. Důvody při nedodržení vazby
uveďte v Komentáři.
ř.13: Nezahrnují se nepeněžní vklady do jiné organizace, vykazují se pouze na řádku 16.
ř.15: Uvede se výsledné saldo ze změn v ocenění zachycených na účtech účtových skupin "Pozemky a stavby", "Dlouhodobý
hmotný majetek" a "Pořízení majetku". U opravné položky se tvorba uvádí jen jako snížení ocenění (-) a zrušení jako zvýšení
ocenění (+).
ř.16: Patří sem i nepeněžní vklady do jiné organizace.
ř.17: Uvede se brutto stav dlouhodobého hmotného majetku včetně pozemků, ložisek nerostných surovin a majetku, který jednotka
poskytla (pronajala) na finanční leasing, bez zásob. Nezahrnuje se majetek, který jednotka užívá na základě smlouvy o
finančním leasingu.
Pro řádek 17/(sl.1 až 14) platí vazba: ř.17 = ř.01+10+11+13+14+15+16. Důvody při nedodržení vazby uveďte v Komentáři.
Pozn. V případě bezúplatného předání, které se na ř.13 uvádí v zůstatkové ceně, může být vazba porušena. Řádek 17 je pak větší
než výše uvedený součet řádků o rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou bezúplatného předání.
Na řádcích 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 18 a 19 je předtištěné záporné znaménko (jedná se o úbytky majetku). Toto znaménko
uveďte i na ř.15 (pokud jde o snížení) a na ř.16 (v případě úbytků).
Ve výše uvedených vazbách je nutno respektovat případné záporné znaménko, rovněž tak i při výpočtu kontrolního součtu.
377
V oddíle 377 uvádějí uživatelé (nájemci) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (bez zásob), který užívají na základě smlouvy o
finančním leasingu. Jedná se o majetek, který jednotka nemá zahrnutý ve stavech majetku v oddílech 373 na ř.17 nebo 257
na ř.17 a vede ho pouze v podrozvahové evidenci.
Údaje se uvádějí v pořizovací ceně bez DPH u plátců daně (s výjimkou osobních automobilů), bez navýšení za leasingové služby.
sl.1: Uvede se celková výše pořizovací ceny veškerého majetku najatého na finanční leasing, který nájemci fyzicky užívají ke konci
sledovaného roku.
sl.2: Uvede se pouze pořizovací cena majetku najatého na finanční leasing, který byl ve sledovaném roce přijat nájemcem do
užívání (nikoli do vlastnictví).
375
Pro řádek 01 platí vazba: odd. 375, ř.01, sl.1 = odd. 373, ř.02, sl.1 + odd. 257, ř.02, sl.1.
374
V oddíle 374 jsou specifikovány jednotlivé typy dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) bez pozemků, bez ložisek
nerostných surovin a bez zásob, a to jak pořízení, tak i prodej vč. bezúplatného předání a likvidace.
sl.1: Uvede se čtyřmístný kód Číselníku pro specifikaci dlouhodobého hmotného majetku, který je součástí výkazu. Každý kód lze
uvést pouze jednou.
sl.2: Uvede se pořízení DHM včetně bezúplatného nabytí a převzetí ve sledovaném roce.
Hodnota pořízeného majetku uvedená v oddíle 374 ve sl. 2 se rovná údaji v oddíle 257 řádek 02, (sl.1-sl.10-sl.11).
sl.3: Uvede se pořízení nového DHM vyrobeného v ČR vč. majetku pořízeného vlastní činností (ve vlastní režii) a technického
zhodnocení. Za nový je považován i DHM v případě, kdy došlo k převodu z osobního užívání do podnikání.
sl.4: Uvede se pořízení použitého DHM (nákup starších budov, strojů, apod.), který byl již předtím využíván na území ČR jiným
podnikem či organizací, bez ohledu na zemi původu.
sl.5: 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.
sl.6: Zahrnuje veškerý DHM, který byl ve sledovaném roce prodán, převeden v rámci delimitací a bezúplatně převeden (darován).
Hodnota prodaného majetku (vč. majetku bezúplatně převedeného v zůstatkových cenách) uvedená v oddíle 374 ve sl. 6 se rovná
údaji v oddíle 257 řádek 11+13, (sl.1-sl.10-sl.11) v absolutní hodnotě.
sl.7: Uvede se DHM, který byl ve sledovaném roce likvidován. Hodnota likvidovaného DHM se uvede v pořizovacích cenách, za
něž byl majetek pořízen poprvé, tj. jako zcela nový. Pokud byl likvidovaný majetek pořízen již jako použitý, jeho původní
pořizovací cenu a stáří odhadněte.
Hodnota likvidovaného majetku uvedená v oddíle 374 ve sl. 7 se rovná údaji v oddíle 257 řádek 14, (sl.1-sl.10-sl.11) v absolutní
hodnotě.
sl.8: V případě, že ve sledovaném roce došlo k likvidaci více majetků stejného typu, ale různého stáří, uvede se jeho průměrný věk
propočtený metodou váženého aritmetického průměru, a to následujícím způsobem:
1. pořizovací cena každého jednotlivého DHM se vynásobí jeho věkem (v letech);
2. součet těchto jednotlivých součinů se pak vydělí součtem původních pořizovacích cen DHM.
Údaje o stáří se uvádějí zaokrouhleně na celé roky.
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odd. 374 sum ř.99, sl.2 = odd. 257, ř.02, (sl.1-sl.10-sl.11)
odd. 374 sum ř.99, sl.6 = odd. 257, (ř.11+ř.13), (sl.1-sl.10-sl.11) v absolutní hodnotě
odd. 374 sum ř.99, sl.7 = odd. 257, ř.14, (sl.1-sl.10-sl.11) v absolutní hodnotě
Pokud počet řádků nestačí, připojí se další list. (Viz čtvereček s číslem oddílu, kde se vyznačí číslo strany a celkový počet stran.)
Číselník pro specifikaci dlouhodobého hmotného majetku vycházející ze Standardní klasifikace produkce
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 ústř. 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

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
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3530
3540
3550

Letadla
Motocykly a jízdní kola, invalidní vozíky
Trakaře, rudly, ruční vozíky, manipulační bezmotorové přívěsy, vozidla tahaná zvířaty apod.
Stavební díla

462A
462B
462C
462D
462E
462F
462G
462H
462I
462J
462K
462L
462M
462N
462O
462P
462R
462S
462T
4630

Domy a budovy bytové - 46.21.11, 46.21.12
Budovy pro průmysl a skladování - 46.21.13
Budovy pro obchod a služby - 46.21.14 (zahrnují se také budovy pro administrativu, správní budovy, budovy
pro dopravu a spoje atd.)
Budovy pro zemědělství - 46.21.15
Budovy pro společenské a kulturní účely - 46.21.16
Budovy pro výchovu a vzdělávání - 46.21.17
Budovy pro zdravotnictví a sociální péči - 46.21.18
Budovy hotelů, restaurací a budovy nebytové jinde neuvedené - 46.21.19
Mosty a tunely - 46.21.2
Vedení dálková - 46.21.3
Vedení místní - 46.21.4
Díla energetická a výrobní - 46.21.5
Budovy sportovní a díla inženýrská - 46.21.6
Dálnice, ulice, silnice, stezky - 46.23.11
Dráhy železniční a visuté - 46.23.13
Dráhy letištní - 46.23.14
Plochy - 46.23.2
Díla vodní - 46.24
Jímání vody a průmyslové komíny - 46.25
Ostatní stavební díla - 46.3
Zbývající dlouhodobý hmotný majetek

0110
0120
3620
9231

Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Zlatnické a šperkařské výrobky, mince
Umělecká díla a sbírky

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

376
Údaje se vykazují podle sídla místních jednotek. Za místní jednotku se považuje pojišťovna nebo její část (pobočka, expozitura
apod.) trvale umístěná v jednoznačně identifikovatelném místě vyjádřeném přesnou adresou. V tomto místě nebo z tohoto
místa jsou vykonávány činnosti, které provádí jeden nebo více zaměstnanců (i jen na částečný pracovní úvazek). Za místní
jednotku se nepovažuje místo, kde je činnost vykonávána pouze přechodně (práce u klienta apod.). 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. 308 na ř. 04, 09, 10.
sl.5 až 8: Vykazující jednotka rozčlení dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin, bez
zásob, do jednotlivých krajů, na jejichž území je majetek fakticky užíván.
Pro sl.5 platí vazba: odd. 376 ř.99, sl.5 = odd. 373, ř.02, sl.1
Pro sl.6 platí vazba: odd. 376 ř.99, sl.6 = odd. 257, ř.02, sl.1
Pro sl.7 platí vazba: odd. 376 ř.99, sl.7 = odd. 257A, ř.02, (sl.10+sl.11)
Pro sl.8 platí vazba: odd. 376 ř.99, sl.8 = odd. 373, ř.17, sl.1 + odd. 257, ř.17, sl.1.

