
MF, odbor Účetnictví a audit, leden 2014 

Operativní účetní záznamy pro rok 2014 

V roce 2014 se nemění formát a rozsah zjišťovaných údajů u operativních 
účetních záznamů. XSD schémata pro předávání OÚZ do CSÚIS zůstávají 
beze změny. 

Výčet úprav v části Informace k sestavení  
Seznamy syntetických, resp. podrozvahových účtů, jsou uvedeny do souladu se Směrnou 
účtovou osnovou pro rok 2014 ve znění jednotlivých ustanovení vyhlášek č. 435/2010 Sb., 
403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb. 
Soupis pohledávek  

 v Informaci k sestavení je vypuštěn kód 333 jako IČ partnera, tento kód partnera je 
určen pro účtovou skupinu 33, která není v Soupisu pohledávek vykazována 

 změna názvu = účtových skupin 35 a 38 

 změna názvu a obsahového vymezení = SÚ 319, 351 a 352 

 zrušené účty = SÚ 318 

 nově vykazované účty pro správu daní = SÚ 351, 352, 355, 356, 358 
Soupis závazků 

 změna názvu = SÚ 325, účtových skupin 35 a 38 

 změna názvu a obsahového vymezení = SÚ 336  

 zrušené účty = SÚ 328, 329, 352 

 nově vykazované účty = SÚ 337, 338 

 nově vykazované účty pro správu daní = SÚ 353, 354, 355, 357, 359 
Disponibilní majetek 

 změna názvu = SÚ 022 

 nově vykazované účty = SÚ 035, 036 
Peněžní prostředky - bez úprav 
Soupis podmíněných pohledávek  

 v Informaci k sestavení je vypuštěn kód 333 jako IČ partnera, tento kód partnera je 
určen pro účtovou skupinu 33, která není v Soupisu podmíněných pohledávek 
vykazována 

 změna názvu = PÚ 911, 939 a 941, účtové skupiny 91 a 99 

 přečíslování účtu:  PÚ 949 = nově 991, PÚ 951 = nově 992 

 ruší se = účtová skupina 95, nově = účtová skupina 99 
Soupis podmíněných závazků 

 v Informaci k sestavení je vypuštěn kód 333 jako IČ partnera, tento kód partnera je 
určen pro účtovou skupinu 33, která není v Soupisu podmíněných závazků 
vykazována 

 změna názvu = PÚ 912, 975 a 976, účtové skupiny 91, 98 a 99 

 přečíslování účtu:  PÚ 983 = nově 985, PÚ 984 = nově 986, PÚ 985 = nově 993,  
PÚ 986 = nově 994 

 změna názvu a obsahového vymezení = PÚ 961, 962, 963, 964, 981, 982, 983, 984 

 nově = účtová skupina 99 


