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N á p l ň  jednotlivých účtů používaných ve sborech a seniorátech
- uspořádání podle jednotlivých standardů. ________________________________________________________________________________

Účetní standard 408 - Krátkodobý finanční majetek a krátk. bankovní úvěr

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem: ( § 16 zákona 563/1991)
Účtová třída 2 - Finanční účty:
B.III. 1. 211 - Pokladna: účtuje se zde stav a pohyb peněz v hotovosti, (šeků přijatých místo hotových peněz),  
                     event. poukázky k zúčtování např. na odběr zboží a pod. Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat 
                     stvrzenkami, či úpisy. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady.
        2. 213 - Ceniny: účtuje se stav zejména poštovních známek, kolků, dálničních kuponů, karet (telefonních,
                     benzinových), které představují majetkovou hodnotu s limitem čerpání. Rovněž se zde účtují stravenky 
                     do provozoven veřej. stravování. 
                    Ceniny svěřené zaměstnancům či členům sboru na předem stanovené účely se účtují
	        jako pohledávky za zaměstnanci na úč. 378 - JIné pohledávky
B.III. 22 -účty v bankách
       3. 221 - Účty v bankách: účtuje se stav a pohyb peněžních prostředků v bankách. Účty v bankách mají 
                    zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní může být u běžného účtu, pokud je povoleno čerpání do limitu
                    (v mínusu). V rozvaze je pasivní zůstatek vykazován jako úvěr.
B. III. 25 - Krátkodobý finanční majetek :( postupuje se podle standardu 406)
      4. 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování :  účtuje se o krátkodobých vkladových cenných papírech 
                   majetkové povahy, které jsou v době pořízení splatné (příp. určené k prodeji a to nejpozději do 1 roku 
                  od jejich pořízení). Jsou to např. akci, podílové listy investičních společností.
      5. 253 - Dluhové cenné papíry k obchodování : účtuje se stav, pořízení a úbytek cenných papírů úvěrové 
                   povahy, které má účetní jednotka za účelem obchodování s nimi.
	      Jsou to např. obliigace, dluhopisy, pokladniční poukázky, směnky  apod.
      6. 256 - Ostatní cenné papíry: účtuje se o cenných papírech, které nelze zařadit do předchozích účtů. Např. 
                    nakoupené opční listy.
B.III. 26 - Převody mezi finančními účty:
      8. 261 - Peníze na cestě : Účet se používá pouze pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady a výběry 
                   peněz, šeků a přijetím bankovních výpisů při převodech mezi jednotlivými  účty vedených bankou.
B.III:23 Krátkodobé závazky celkem
B.III. 23 - Krátkodobé bankovní úvěry:
    18. 231 - Krátkodobé bankovní úvěry : Vedou se podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.  Účtují se zde 
                   úvěry poskytnuté bankou na dobu jednoho roku a kratší se souvztažným zápisem na MD č.221- Účty 
                   v bankách. Platí-li se faktura přímo z bankovního úvěru, účtuje se na Dal bankovního úvěru se 
                   souvztažným zápisem na vrub přísluš. závazku, např. 321-Dodavatelé.

AKTIVA:
Standard č. 409 -Dlouhodobý majetek:
Dlouhodobý majetek se oceňuje podle § 25 a 27 zákona563ú1991 a § 32 a 33 Vyhl.504/2002
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem :( §7 Vyhl. 504/2002)
       2. 013 - Software:
	        zde se sledují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý 
                     nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok  podle výše ocenění určené účetní 
                     jednotkou při splnění povinností stanovených zákonem (poctivé zobrazení majetku)
       4. 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
	       zde se účtuje nehmotný majetek, zejména nehmotné  výsledky výzkumu a vývoje, software, 
                    ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
                    rok a ocenění jedné položky činí Kč 7.000,- a výše, nepřevyšuje však částku Kč 60.000,- a byl 
                    pořízen nejpozději do 31.12.2002, Na tomto účtu se sleduje až do doby vyřazení.
       5. 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
	       zde se účtuje ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který podle své povahy nelze uvést v jiných 
                    položkách dlouhodobého nehmotného majetku.

  II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (§ 8 Vyhl. 504/2002)
  a) Neodepisovaný
       1. 031 - Pozemky
                   účtují se zde pozemky bez ohledu na výši ocenění.
       2. 032 - Umělecká díla, předměty a sbírky:
	       účtuje se movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není součástí stavby, bez  ohledu na výši 
                    pořizovací ceny, zejména umělecká díla, sbírky a předměty kulturní  hodnoty, pořízený  za  účelem 
                    výzdoby a doplnění interiérů. Neuvádí se zde majetek podléhající evidenci podle zvláštních právních 
                    předpisů (viz zákon 122/2000Sb.o ochraně  sbírek muzejní povahy a zákon 257/2001 o knihovnách, 
                    zákon 20/1987 o státní památkové péči a zákon 97/1974 o archivnictví).
b) Odepisovaný
       3. 021 - Stavby
 	       Obsahuje stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti., tj. kostely, fary, bytové jednotky ve 
                    správě sboru vč. technického zhodnocení. Neuvádějí se zde stavby podléhající evidenci podle 
                    zvláštních předpisů (zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči).
      4. 022 - Samostatné  movité věci a soubory movitých věcí: obsahují:
	      a) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením 
                       s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše  ocenění určené účetní jednotkou, a to při   
                       splnění povinností stanovených zákonem, zejména principu respektování významnosti a věrného 
                      a poctivého zobrazení majetku.
	         Samostatné  movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok nevykázané 
                      v této položce se považují za drobný hmotný  majetek a účtují se na zásobách.
                  b) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění.
      7. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	      tato položka obsahuje movité věci, po př,. soubory movitých věcí se samostatným  technicko-
                   ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok  a ocenění 1 položky je 
                   Kč 3.000,- a vyšší, nepřevyšuje však částku Kč 40.000,- Jedná se o hmotný majetek, který byl 
                   pořízen nejpozději 31.12.2002 a účtuje se zde až do doby jeho vyřazení.
      8. 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Obsahuje bez ohledu na pořizovací cenu jiný majetek, mající 
                   charakter dlouhodobého hmotného majetku, který není obsažen  v položkách A.II.1, AII.2 AII.3 ,AII.4.  
                   A.II.7, AII.9.AII.10.
A.II.9 - 04 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
      9. 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
	      obsahuje pořizovaný dlouhodobý majetek po dobu jeho pořizování do uvedeného stavu 
	      způsobilého k užívání.
AII. 10 - 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek:
      10. 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
                   účtují se krátkodobé i dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
A.III.06 - Dlouhodobý finanční majetek celkem (§9 vyhlášky 504/2002)
       4. 066 - Půjčky organizačním složkám:
                    Položka obsahuje půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok, poskytnuté účetní jednotkou  vlastním 
                    organizačním složkám, pokud jsou účetními jednotkami.   Např. seniorát půjčí dlouhodobou půjčku
                    sboru. Určeny jsou povinné analytické účty  066 100 - Půjčky organizačním složkám - složkám církve
       5. 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky : účtují se ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok neuvedené 
                    v jiných položkách dlouhodobého finančního majetku.
A.IV. 07 - Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( § 10 vyhlášky 504/2002)
      2. 073 - Oprávky k softwaru
      4. 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
      5. 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A. IV. 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
      6. 081 - Oprávky ke stavbám
      7. 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
    10. 088 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
    11. 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Účtují se oprávky  k příslušnému dlouhodobému majetku, které vyjadřují opotřebení majetku  ve finančním 
vyjádření. ( v Kč) Tím se snižuje ocenění příslušného majetku až do výše jeho ocenění  v účetnictví. Současně se formou odpisů  účtuje do nákladů účetní jednotky.

B. Krátkodobý majetek celkem - standard č. 410.
B. I. Zásoby celkem - § 11 vyhláška  504/2002.Sb.
Zásoby se vedou v pořizovací ceně. Vedlejší pořizovací náklady např. dopravné nemusí být zahrnuty přímo do ceny zásob, ale pro jejich evidenci založíme samostatný účet. Do spotřeby vstupují tyto náklady poměrně, způsobem, který účetní jednotka sama zvolí. Nutno upravit vnitřní směrnicí.
Pokud bychom chtěli účtovat materiál včetně všech nákladů (tj. např. vč. přepravného), je možno účtovat prostřednictvím účtu 111 - Pořízení materiálu.Doporučuje zde způsob B nabízený ČVÚS č. 410 do spotřeby.( viz. bod 4.3.1 až 4.3.3.)  Zásoby rozdělujeme na :skladovaný materiál, zásoby vlastní výroby a skladované zboží.
Pod skladovaný materiál spadá: 
- suroviny, např.vyrobíme-li si lavici = zákl. materiál dřevo.
- pomocné látky - barva, kterou je lavice natřena
- provozovací látky - hmoty, které jsou zapotřebí pro provoz např. palivo, úklidové a čistící prostředky,
- náhradní díly, tj. předměty, které slouží k uvedení hmotného majetku do původ. stavu,
- obaly - slouží k ochraně výrobků a zboží
- drobný hmotný majetek, tj. majetek, o němž se účetní jednotka rozhodla, že jej zařadí do zásob.  Pořizovací cena tohoto majetku je nižší než 40.000,- nebo se rovná 40.000,- a doba použitelnosti  je delší než  1 rok. Např. nářadí, nábytek. Toto rozhodnutí musí být prokazatelné, tj. upravené vnitřní směrnicí.
- movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
     I.1. 112 - Materiál na skladě
                   Účtují se předměty potřebné k zajištění provozu účetní jednotky např. palivo, čistící prostředky, 
                   mazadla, náhradní díly (nap. na sekačku, do auta a pod.) a další movité věci s dobou použitelnosti  
                   do 1 roku , vedené jako materiál.
       2. 119 - Materiál na cestě
	       účtuje se materiál, který byl vyfakturován dodavatelem, nebyl však fyzicky převzat.
       7. 132 -  Zboží na skladě a v prodejnách:
                    účtují se movité věci nabyté za účelem prodeje - např. zpěvníky na prodej, bible, knihy..
       8. 139 - Zboží na cestě - obsahuje zboží vyúčtované dodavatelem, avšak dosud fyzicky nepřevzaté.
       9. 314 - Poskytnuté zálohy na zásoby:
	        Účtují se krátkodobé i dlouhodobé zálohy na pořízení zásob.

B. Zúčtovací vztahy - účtová třída 3 - účetní standard 411: (§ 12 vyhl.504/2002)
B. II. 31 - Pohledávky:
        1.  311 - Odběratelé:
	        Účtují se krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za splněné a vyúčtované dodávky a služby
                     odběratelům vyplývajících ze smluvních vztahů.
        4. 314 - Poskytnuté provozní zálohy:
	        Účtují se provozní zálohy dlouhodobé i krátkodobé poskytnuté dodavatelům na dodávky 
	        vyplývající z obchodních vztahů. Neuvádějí se zálohy uvedené pod bodem B.II.9.
        5. 315 - Ostatní pohledávky :
                    Účtují se krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních závazkových vztahů neuvedené 
                    v položkách 1 a 4, zejména ne pohledávky za dodavateli z důvodu reklamace dodávek.
B. II. 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi:
        6. 335 -  Pohledávky za zaměstnanci:
	         Účtují se pohledávky za zaměstnanci zejména z titulu poskytnutých záloh na cestovné,
                     na pracovní cesty a jiné zálohy, které jsou zaměstnanci povinni vyúčtovat.
        7. 336 - Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřej. zdravotního pojištění
                    Účtují se pohledávky za příslušnými institucemi jak z titulu povinného pojistného, tak
	        z dobrovolně hrazeného pojistného a obdobného plnění. To znamená závazek  vůči Správě sociálního 
                    zabezpečení a naproti tomu pohledávku ve výši nemocenských dávek.To znamená : 
	        a) zákonné pojištění MD 331-Zaměstnanci, DAL 336-Zúčtování institucemi sociálního zabezpečení
	        b) předpis poj. zaměstnavatele MD 524-Zákonné soc. pojištění -(zúčtování do nákladů)  DAL  336-.
                    c) nárok na dávky nemocenského pojištění : MD 336 -, Dal 331- Zaměstnanci
 	          Je-li zdravotní pojištění odváděno na různé Pojišťovny, je třeba vést pohledávky na každou Zdravotní 
                       pojišťovnu na samostatném účtu.
B.II.  34 - Zúčtování daní :
       8. 341 - Daň z příjmu :  Účtují se placené zálohy na daň z příjmu v průběhu roku a sražená daň z příjmů 
                    zdaněných zvláštní sazbou,v případech, kdy sraženou daň lze započíst na celkovou daňovou 
                    povinnost.
	       Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně  k finančnímu 
                    orgánu za zdaňované období podle daňového přiznání a to se souvztažným zápisem na MD 591 – 
                    Daň z příjmu..
       9. 342 - Ostatní přímé daně:
                   Účet slouží k zúčtování daně, kde daň je vybírána zálohově a srážkou. Účetní jednotka je  pouze 
                   plátcem a daň odvádí za zaměstnance - poplatníka, kterému je daň sražena z hrubé mzdy.
     11. 345 -  Ostatní daně a poplatky
	        Slouží k zaúčtování všech ostatních daní a poplatků, daň  silniční, daň z nemovitosti,
                    daň dědická a darovací, poplatky. Předpis těchto daní se účtuje na str. DAL  proti jednotlivým účtům 
                    daní (531-silniční, 532- z nemovitosti, 538-ostat. daně a popl.)
     12. 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem:
                   Účtují se zde nároky na dotace pokud to zvláštní právní předpisy připouštějí.
     13. 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtov. s rozpočtem územních správ. celků:
	       Účtují se závazky z titulu nedočerpaných nebo neoprávněně použitých dotací ve vtahu k územně 
                    správním celkům.
B.II.37 - Jiné pohledávky:
      17. 378 - Jiné pohledávky: Účtují se zde krátkodobé pohledávky, které se neuvádějí v jiných  položkách 
                     pohledávek, zejména nároky na škody od odpovědné osoby, zálohy  vyplacené jiným osobám než 
                     zaměstnancům a také Odpisy z pronájmu budov viz ČUS č. 409 bod 8.2. a)+b). Zavádí se analytický
                     účet 378 100 - Jiné pohledávky- Odpisy z pronájmu budov.
B.II - 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
     18. 388 - Dohadné účty aktivní: Účtují se dlouhodobé i krátkodobé pohledávky stanovené podle smluv, které 
                    nejsou ke dni sestavení účetní uzávěrky doloženy potřebnými doklady a tudíž není známa jejich přesná 
                    výše.
B.II.39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování:
      19. 391 Opravná položka k pohledávkám : účtuje se podle § 37 vyhl. 504/2002 pouze v případě, kdy tvorba a   
                   použití opravných položek je tvořena v souvislosti s činností  účetní jednotky podléhající dani z příjmu.
B. IV. Jiná aktiva celkem: (§ 17 Vyhl. 504/2002 Sb.)
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv:
     1.  381 - Náklady příštích období: účtují se výdaje běžného účetního období, které se týkají  nákladů v příštích 
                   obdobích a to u třídy 5 (nájemné placené předem, předplatné časopisů)
385 - Příjmy příštích období : účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak 
                nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky. např. úroky ze stát. cenných papírů za běžné účetní 
                období splatné pozadu.
     3.  386 - Kurzové rozdíly aktivní :( viz ČÚS 404): účtují se ztrátové kurzovní rozdíly z přepočtu
                  dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků v cizí měně vč. termínovaných vkladů.

B. III. Krátkodobé závazky celkem
32 - Z á v a z k y :
¨     1. 321 - Dodavatelé:  Na tomto pasivním účtě se účtuje stav a pohyb závazků vůči dodavatelům, které vyplývají 
                   z nákupu různého druhu majetku nebo služeb.
      3. 324 - Přijaté zálohy: Účtují se zde přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům. 
                   Např. předplatné od členů sborů na tisk.
      4. 325 - Ostatní závazky: účtují se ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. reklamace proti 
                   odběratelům.
B. III. 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi:
      5. 331 - Zaměstnanci : účtují se závazky z pracovněprávních vztahů vč. sociálního zabezpečení a zdravotního 
                   pojištění k zaměstnancům a jejich zúčtování. Mzdová evidence se vede podle jednotlivých 
                  zaměstnanců.
      6. 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům: účtují se různé závazky vůči zaměstnancům např. nárok na 
                   náhradu cest. výdajů, pokud se přímo neproplácejí.
      7. 336 - Závazky k institucím sociál. zabezpečení a veřej. zdravot. pojištění:
	      Ve prospěch tohoto účtu se účtují  závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
                   k příslušným institucím, jak ze zákonné povinnosti, tak z dobrovolného plnění  se souvztažnými zápisy 
                   MD 524- Zákonné sociální pojištění nebo úč. 525-Ostatní  sociální pojištění u částek hrazených 
                   zaměstnavatelem. Částky hrazené zaměstnancem se účtují na MD 331-Zaměstnanci. Na účet 336 na
                   stranu MD se také účtují nároky na  výplatu sociálních dávek proti účtu Dal 331-Zaměstnanci.

34- Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování:
      8. 341 . Daň z příjmu:  na vrub účtu  se účtují placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň 
                   z příjmů zdaněné zvláštní sazbou v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmu lze sraženou 
                   daň započíst na celkovou daňovou povinnost.  Při uzavírání účetních knih se splatné daně za 
                   zdaňovací období podle daňového přiznání zaúčtují na MD úč. 591-Daň z příjmu.
      9. 342 - Ostatní přímé daně: účtuje se zde daň z příjmu, kterou účetní jednotka jako plátce  odvádí daň 
                    vybranou od poplatníků nebo jim sraženou (zaměstnancům).
     11. 345 - Ostatní daně a poplatky : ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost ze 
                    spotřebních daní za zdaňovací období  fin. orgánu se souvztažným zápisem  na účty 
                    311 – Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335- Pohledávky za zaměstnanci,  378-Jiné pohledávky, 
                   jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu  účetní jednotky nebo při bezúplatném 
                  plnění ve prospěch jiných osob , nebo při vzniku manka nebo škody na výrobcích. Na vrub (MD) se 
                  účtuje odvod daně nebo zálohové pevné  částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní.
                  Dále se na MD účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za 
                  zdaňovací období a to se souvztažným zápisem na DAL 321-Dodavatelé,  325-Ostatní závazky, 
                  379- Jiné závazky, 959-Dlouhodobé závazky.
	     Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům např. o silniční dani, dani 
                  z nemovitosti, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitosti.
   12. 346 - Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu: účtují se zde nároky na dotace ze státního rozpočtu a to na
                  MD úč. 346 a Dal úč. 901-Vlastní  jmění. O nároku se účtuje současně s úhradou, o předpisu vždy ke 
                  dni účetní uzávěrky, je-li nárok právně doložen.
                  Také se zde účtuje vypořádání v případě povinnosti vrátit část nepoužité dotace.
    13. 348 - Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků:
	     účtuje se zde obdobně jako u účtu 346- nárok na dotace z rozpočtu územních celků.

37 - Jiné pohledávky   
    17. 379 - Jiné závazky  : účtuje se o krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy v předchozích účtech 
                  závazků v účt. tř. 3.- např. závazek z odpovědnosti  za způsobenou škodu se  souvztažným zápisem 
                  na MD 548-Manka a škody, dále závazky vůči celnímu orgánu, závazek ze spotřebních daní při dovozu..
                 Účtují se zde srážky z platu zaměstnanců jako spoření , výživné, soukr. pojištěni  zaměstnance.( proti  
                 účtu MD Zaměstnanci)
	     Povinně se zavádějí analytické účty:
	     379 100 - Jiné závazky - Závazky vůci SV - sen. repartice ( nezaplacené
	     379 200 - Jiné závazky - Závazky vůči SV -celocírkev. rapartice (nezaplacené)
	     379 300 - Jiné závazky - Závazky vůči SV - PF
	     379 310 - Jiné závazky - Závazky vůči administr. sboru - PF
	     379 400 - Jiné závazky - Závazky vůči církvi - půjčky krátkodobé
	     379 500 - Jiné závazky - Krátkodobé půjčky od jiných subjektů ( do 1 roku)

38 - Přechodné účty pasivní: 
    22. 388 - Dohadné účty pasivní: na tomto účtu se účtují k poslednímu dni daného účetního  období dohadné 
                   položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, i když  výnos z těchto položek přísluší 
                  do daného účetního období. Jedná se např. o pohledávku za pojišťovnu v důsledku pojistných událostí, 
                  kdy ještě nebyla poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna toto nepotvrdila do data uzavírání účetních 
                  knih. Dále sem patří úrokové výnosy, které nebyly zahrnuty do běžného účetního období  nebo 
                  vyúčtování bylo chybné. Tyto položky se zúčtují se souvztažným zápisem na úč. 644- Úroky nebo 
                 649-Jiné výnosy.

B. IV. Jiná pasiva celkem:
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv:
      1. 383 - Výdaje příštích období: účtují se zde náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak 
                   výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucnu 
                   budou účtovat na určitý účet a je také známa přesná částka. Na př. nájemné placené pozadu, nebo
                   odměny zaměstnancům po uplynutí přísluš. období.
     2. 384 - Výnosy příštích období:  účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které patří hospodářsky do 
                   výnosů příštích období, např. nájemné placené předem,. Zúčtování  výnosů příštích období se provede
                   v období, s kterým hospodářsky souvisejí.   
     3. 387 - Kurzové rozdíly pasivní: (viz ÚS č. 404) účtují se pasivní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhod. 
                  fin. majetku, pohledávek a závazků v cizí měně vč. termínovaných  vkladů a to podle platného kursu 
                  k poslednímu dni daného účetního období.

A. NÁKLADY - STANDARD č. 412 - § 26 Vyhl. 504/2002 Sb.
Účtová třída 5 - Náklady
A. 1. Spotřebované nákupy celkem,
A. I.  1. 501 Spotřeba materiálu: Účtují se náklady na spotřebu materiálu vč. majetku účtovaného jako zásoby a také             úbytky materiálu např. způsobené vylitím, vysýcháním a pod.
	       Doporučujeme uplatnit způsob "B" nabízený v ČÚS 412, při kterém se postupuje
	       takto:
	       - v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu se účtují 
                       na MD 501- Spotřeba materiálu.
	       - ke konci účetního období se při uzavírání knih počáteční zůstatky úč. 112-Materiál na skladě vyúčtuje 
                      se souvztaž. zápisem  na MD Spotřeba materiálu. Přehled o stavu a pohybu zásob, přebytcích a 
                      škodách se vede ve skladové evidenci.
       2. 502 Spotřeba energie: na tomto účtu se účtují neskladované nákupy, tj. za elektřinu, plyn .
       3. 503 Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek : účtuje se např. voda, dodávka páry z dálkového 
                  vedení a pod.
504 Prodané zboží : Zbožím rozumíme takové zásoby, které účetní jednotka nabyla  za účelem dalšího 
             prodeje (nebo vlastní výroby) Např. nakoupené bible k prodeji,  knihy, zpěvníky a pod.
A . II. 51 - Služby:   
       5. 511  Opravy a udržování : účtují se náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému  má účetní 
                    jednotka vlastnické právo.
       6. 512 Cestovné : účtují se náklady na služební cesty podle zákona o cestovních náhradách.
       7. 513 Náklady na reprezentaci : účtují se náklady na pohoštění, dary a obdobná plnění.
       8. 518 Ostatní služby : účtují se náklady na ostatní  nakupované služby, které se neuvádějí  v předchozích 
                  položkách, např.  spotřeba známek (MD518, Dal 213 Ceniny.  nebo fakturu přijatou za nákup účetního 
                  softwaru :  MD 518, Dal 321 Dodavatelé. FS zde účtují také poštovní a telefonní poplatky.
A. III. SYÚ 52 - Osobní náklady celkem :
       9. 521 Mzdové náklady : účtují se veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti, zásadně  v hrubých 
                  částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta i naturální mzda, je-li součástí  mzdy. Naturální mzda 
                  (nepeněžní plnění) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává  zákon o dani z příjmů.
     10. 524 Zákonné sociální pojištění: účtují se závazky za  zákonné sociální pojištění, které je účetní
	    jednotka povinna podle zvláštních předpisů hradit na sociální zabezpečení a veřejné  zdravotní pojištění.
    11. 525 Ostatní sociální pojištění : účtují se závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění 
                  sociálního pojištění např. penzijní připojištění zaměstnanců,
    12. 527 Zákonné sociální náklady : účtují se náklady podle § 24 odst. 2 písm j) zákona č.586/92
	   o daních z příjmů.
    13. 528 Ostatní sociální náklady: účtují se ostatní sociální náklady, které nejsou uvedeny v předchozích 
                 položkách, např. služba dobrovolníků, vyplácená jako náhrada podle zvláštních předpisů.
A. IV.  SYÚ 53 . Daně a poplatky 
    15. 532 Daň z nemovitosti : účtují se náklady na daň z nemovitosti, splatnou podle zákona  o Dani
                 z nemovitosti. Předpis daně z nemovitosti se účtuje: MD 532 proti účtu D 345, zaplacení daně podle daň. 
                 přiznání se účtuje: MD 345 a D 221.
    16. 538 Ostatní daně a poplatky : obsahují náklady na daň dědickou, darovací, daň  z převodu nemovitosti 
                 a dále poplatky za minulé období, tj. doměrky daní.
A. V. SYÚ 54 - Ostatní náklady celkem
    17. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení : účtují se částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či 
                 nikoliv a to :
              - smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu Obchodního zákoníku (s výjimkou úroků z prodlení podle 
                smlouvy o úvěru)
             - poplatky z prodlení podle Občanského zákoníku
             - penále nebo j. sankce ze smluvních vztahů
             - poplatky a penále podle ustanovení  zákona směnečného a šekového.
	-  odstupné podle Obchodního zákoníku
   18. 542 Ostatní pokuty a penále : účtují ostatní pokuty a penále daňově neuznatelné, které   se neuvádějí 
                v položce 17. úč. 541 -.
   20. 544 Úroky : účtují se úroky vůči bankám nebo jiným věřitelům vč. úroků z prodlení podle  smlouvy o úvěru 
               (půjčky), finančních operací. Nepatří sem  kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny 
               hmotného  a nehmotného dlouhodobého majetku.
  21. 545 Kursové ztráty : účtují se kursové rozdíly vznikající při přepočtu cizí měny na Kč a to při uzavírání
               účetních knih k rozvahovému dni. Použije se kurs ČNB platný pro den uskutečnění přísl. operace.
  22. 546 Dary  Účtuje se bezúplatné předání majetku ( v případě darování domu a pod.) do  vlastnictví účetní 
               jednotky ( zůstatková cena při odepisovaném majetku, u zásob pořizovací  cena, dále finanční dary 
               poskytnuté z vlastních finančních zdrojů účet. jednotky.
  23. 548 Manka a škody : účtují se manka a škody na majetku s výjimkou schodku pokladní hotovosti a cenin 
               (které jsou vždy pohledávkou vůči hmotně odpovědné osobě). Na tomto účtu se též uvádí zůstatková 
               cena vyřazeného  dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku v důsledku škody. Škodou 
               znamená pro tyto účely  neodstranitelné poškození a zničení majetku vč. zásob.
  24. 549 Jiné ostatní náklady : Účtují se náklady neobsažené v předchozích položkách , zejména náklady, které 
               se týkají provozní činnosti, peněžního styku, jako jsou bankovní poplatky, náklady na smluvní pojištění 
               majetku a osob, depozitní poplatky a pod.
A.VI. SYÚ 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav
  25. 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Na tento účet se účtují účetní odpisy podle 
               odpisového plánu a zůstatková cena prodaného dlouhodobého 	nehmotného a hmotného majetku při jeho 
               likvidaci v důsledku opotřebení. U prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se  
               zůstatková cena  účtuje na MD 552-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 
              majetku.  U vyřazeného dlouhod. hmotného a nehmotného majetku v důsledku manka a škody  se 
              zůstatková cena účtuje na MD 548- Manka a škody
 26. 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
            Jak uvedeno u předchozího účtu účtují se zde náklady ve výši zůstatkové ceny dlouhod.  hmotného a 
            nehmotného  majetku odpisovaného při vyřazení v důsledku prodeje.
28. 554 Prodaný materiál : účtují se zde náklady vzniklé při vyřazení majetku v ocenění, které vychází z ocenění 
             materiálu na příslušných účtech třídy 1.
29. 556 Tvorba rezerv: účtují se náklady na tvorbu rezerv tvořených podle zvláštního předpisu (§ 7,9 a 10 zákona 
             593/1992  o reservách - citace je uvedena na konci vyhl 504/2002v UZ -	účetnictví nevýdělečných
             organizací str. 59) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmu. Tvorba rezerv se  
             účtuje se souvztažným zápisem na úč. 941-Reservy.
30. 559 Tvorba opravných položek : Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení 
             jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě inventarizace podle § 26 zákona 563/1991. Tyto 
             položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění  majetku  není trvalého charakteru.. V případě 
            trvalého snížení např. u dlouhodobého majetku se provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
A.VII. SYÚ 58 - Poskytnuté příspěvky:
31. 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami: účtují se zde 
	příspěvky na provoz poskytnuté v rámci vlastní činnosti účetní jednotky organizačním složkám, pokud jsou  
             účetními jednotkami, se souvztažným zápisem Dal 221-účty v bankách nebo 211-Pokladna. Povinně se 
             zavádí analytická evidence pro odvod seniorátních repartic (581 100, celocírkev. repartic 581 200, PF 581 
            300,581 310 odvod PF administrovanému sboru). Předpis repartic se účtuje na MD 581 a D 379 jiné 
            závazky.  Odvod repartic na SV se účtuje MD 379 proti účtu 221. Účty 581 a 379 mají povinné členění 
            v analytické  evidenci.
32. 582 Poskytnuté členské příspěvky: účtují se zaplacené členské příspěvky vyplývající z nepovinného členství, 
             se souvztaž. zápisem 221-účty v bankách nebo 211-Pokladna. V úvahu přichází členství sboru v nadacích 
            a pod.

A.VIII.SYÚ 59 -  Daň z příjmu celkem
33. 595 Dodatečné odvody daně z příjmu : účtují se doměrky daně z příjmu ( na MD)  a ve prospěch  (DAL)  se 
             účtují vratky daně z příjmu za min. období
34. 591 Daň z příjmu: účtuje se výše splatných daní podle daňového přiznání při uzávěrce  účetního období, se 
             souvztažným zápisem  na Dal účtu 341 - Daň z příjmu.

B - V ý n o s y - účtová třída 6 : ( § 27 Vyhl. 504/2002)
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem - SYÚ 60 :
Ve prospěch účtů této skupiny se účtují tržby na základě příslušných dokladů, se  souvztažným zápisem na             MD 31-Pohledávky nebo 211-Pokladna., ev.221 - úč. v bankách.
   1. 601 Tržby za vlastní výrobky: v úvahu přicházejí tržby z vedlejší činnosti sboru.
   2. 602 Tržby z prodeje služeb :  na př. poradenská činnost 
   3. 604 Tržby za prodané zboží : účtují se tržby  např. za prodané knihy, zpěvníky a pod.
B.III.SYÚ 62 -  Aktivace celkem
  8. 621  Aktivace materiálu a zboží : účtuje se hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se 
              souvztažným zápisem na MD zásoby, nebo 501-Spotřeba materiálu či 504- Prodané zboží. Může se jednat
              o materiál získaný demontáží při likvidaci dlouhod. Nehmotného majetku
  9. 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb: účtuje se zde vlastní přeprava zboží při dodávce 	zboží se 
             souvztažným zápisem např. 131 Pořizované zboží, 042- Nedokončený dlouhod.	hmotný majetek. Uvádí se 
             i hodnota vlastních služeb použitá pro účely reprezentace.
B. IV.SYÚ 64 - Ostatní výnosy celkem
 14. 643 Platby za odepsané pohledávky :   účtují se úhrady pohledávek, které byly v minulosti 	odepsány na vrub 
              nákladů a dále se v účetnictví o nich neúčtovalo.(evidence se vedla na  podrozvahových účtech). Na tento 
              účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z činností, z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmu.
 15. 644 Úroky : účtují se v souladu s výpisem z banky úrokové výnosy přijaté od banky a jiných 	dlužníků.
 16. 645 Kurzové zisky : účtují se kurzové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při  inkasu či platbě 
              na fin. účtech  zahranič. měn a to při uzavírání účetních knih.
 17. 648 Zúčtování fondů : účtují se výnosy do výše nákladů při použití prostředků účelových fondů - viz A.I.2.
 18.649 Jiné ostatní výnosy : účtují se zejména náhrady za manka a škody od fyzických i právnických osob, dále 
             výnosy ze zaniklých závazků
B.V. SYÚ 65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek:
 19. 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku: účtují se tržby za prodaný dlouhodobý 
              nehmotný a hmotný majetek.
 20. 653 Tržby z prodeje cenných papírů:účtuje se výnos  z prodeje cenných papírů dlouhodobého
	i krátkodobého charakteru.
 21. 654 Tržby z prodeje materiálu : účtují se tržby za prodaný materiál vyfakturovaný odběratelům.
 22. 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku:  účtují se dividendy nebo úroky vyplývající  z vlastnictví 
               tohoto majetku vedeného na úč. skup. 25-Krátkodobý finanční majetek.
 23. 656 Zúčtování rezerv:  účtuje se rozpuštění rezerv se souvztažným zápisem 941-Rezervy.
 24. 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku : účtují se dividendy nebo úroky vyplývající z tohoto 
               majetku vedeného  na účtech skup. 06 -Dlouhodobý finanční majetek.
.25. 659 Zúčtování opravných položek : Církve účtují o opravných položkách pouze v případech,  pokud jsou 
              tvořeny v souvislosti s činností podléhající dani z příjmu. (viz § 37 vyhl.504/2002.
B. VI. SYÚ Přijaté příspěvky celkem:
 26. 681 Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami: účtují se přijaté příspěvky na provozní činnost od 
              organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami proti účtu na MD 221- Účty v bankách nebo 
              211 Pokladna.
 27. 682 Přijaté příspěvky - dary : účtují se dary od fyzických a právnických osob na provozní činnost účetní
               jednotky proti účtu na MD 221-Účty v bankách nebo 211-Pokladna.
	Povinně jsou stanoveny analytické účty :
	682 100 - Přijaté příspěvky - Sborové sbírky
	682 200 - Přijaté příspěvky - Dary členů sboru
	682 250 – Přijaté příspěvky – Salár (platí od r.2008) – dříve na 684 100
	682 300 - Přijaté příspěvky - Ostatní dary tuzemské
	682 400 - Přijaté příspěvky - Dary zahraniční
  28. 684 Přijaté členské příspěvky : Podle § 27 vyhl. 504/2002 se zde účtují příspěvky členů  registrovaných 
              církví a náboženských společností, tj. salár. Sbory povedou povinně  analytický účet 684 100 - salár.
B.VII. SYÚ 69 - Provozní dotace:
 29. 691 Provozní dotace: Ve prospěch tohoto účtu se účtuje nárok dotace na provozní činnost. 	Předpis nároku 
              na dotaci se účtuje na MD 346- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozpočtem nebo na úč. MD 
              348-Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních celků a Dal na úč. 691 a to až do doby
              přijetí finančních prostředků. Případný závazek 	k poskytování dotace z důvodu vrácení třeba i části dotace 
              se účtuje na MD 691- a  Dal  346- nebo 348-.

Účetní standard č. 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky: § 18 Vyhl. 504/2002

Účtová třída 9 - Vlastní jmění:
A.I.SYÚ 90 - Vlastní jmění:
  1. 901 Vlastní jmění :  Ve prospěch účtu se účtuje:
	- pořizovací cena nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného neodpisovaného 	dlouhodobého
               majetku
	- převod zisku nebo jeho části za min. účetní období ( z úč. 931 Výsledek hospodaření  ve schvalovacím 
               řízení), 
  	- bezúplatně převzatý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek určený pro vlastní činnost
	- převod zdrojů z fondů při nákupu dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku
	- přijatá dotace nebo finanční dar na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku určeného pro 
               vlastní činnost.
 	- převod zdrojů při zrušení nebo snížení fondů.
	Na vrub tohoto účtu se účtuje:
	- převod ztráty za minulé účetní období ( maxim. do výše zůstatku na tomto účtu a to z účtu 931 – Výsledek
               hospodaření ve schvalovacím řízení,
	- povinnost finančního vypořádání dotace z minulých let ( pokud se vztahovala k vlastní  činnosti),
	- pořizovací cena bezúplatně předaného dlouhodobého majetku snížená o vyúčtované oprávky,
	- poměrná část odpisů majetku pořízeného z dotace zúčtovaná do výnosů.

A.I. SYÚ 911 - Fondy
  2. 911  Fondy : Účtují se účelové zdroje vytvořené budˇ ze zisku po zdanění (z předchozího období- proti úč. 
              MD 931-), dále zdroje přijaté od jiných osob za účelem plnění hlavního poslání. Uvádí  se zde výtěžek
              veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určený k použití na předem 	 stanovený účel. Pro  
             sbory to znamená, že zde budou soustřeďovat sbírky vyhlášené  synodem a SV. a dále zde budou 
             sledovány půjčky na opravy investic.
	 Za tím účelem budou vedeny povinné účty v analytické evidenci:
             911 100 - Fondy- sbírka JJ,  911 110-Sbírka na HDL,  911 2000-Celocírkevní sbírky,  911 300 - Tvorba PF, 
             911 400 - Dary od JJ seniorátní,  911 500- Dary od JJ celocírkevní,
	
A.I. SYÚ 92- Oceňovací rozdíly:
  3. 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků : účtují se změny reálných 	hodnot finančních 
             nástrojů, tj. změny cenných papírů určených k obchodování, které byly oceněny  při pořízení reálnou 
             hodnotou. Postupuje se podle standardu č. 406 uvedeného ve 	vyhlášce 504/2002Sb.

A.II. SYÚ 93 - Výsledek hospodaření:
  1. 963 Účet výsledku hospodaření: účet obsahuje výsledek hospodaření vykázaný k rozvahovému dni za účetní 
              jednotku za běžné účetní období. Vykazuje se pouze k poslednímu dni uzavíraného účetního období.
  2. 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení : obsahuje výsledek hospodaření z minulého období. 
             Vykazuje se pouze k prvnímu dni účetního období. Postupuje se podle standardu číslo 402- stanoveném ve 
             vyhl.504/2002.	
	Stav účtu se  vyrovná v případě dosaženého zisku v/p účtu 901-Vlastní jmění, nebo úč. 911-Fondy, příp. 
            932 - Nerozdělený zisk. V případě ztráty na MD úč. 901-Vlastní jmění , nebo úč. 911-Fondy, nebo 
            931- neuhrazená ztráta. 	Postup vypořádání by měl být stanoven vlastními předpisy o hospodaření nebo 
            předpisy vyšších orgánů. (SV,SR).
       932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let: Obsahuje nevypořádané výsledky hospodaření
      za minulá účetní období. Zůstatek tohoto účtu se zaúčtuje  na MD nebo na Dal úč. 931- Výsledek 
       hospodaření ve schvalovacím řízení (podle toho, zda je to zisk, či ztráta).

B. I. SYÚ 94 - Rezervy
  1. 941 Rezervy : Podle § 40 vyhl. 504/2002 a § 4 odst. 8 zákona 563/1991 o účetnictví nevytvářejí církevní 
             sbory reservy v tomto smyslu. Výjimku tvoří zvláštní předpisy  	zákona o daních z příjmu - § 7 zákona 
             593/1992 Sb.- Rezerva na opravy hmotného majetku.

 B.II. SYÚ 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky:
  3. 954 Závazky z pronájmu : používá se při pronájmu nehmotného a hmotného majetku, který 	je využíván na 
             základě písemné smlouvy s nájemcem pro celé zdaňovací období jako celek (§ 28 zákona o daních z 
             příjmů. - viz standard č. 413 vyhlášky 504/2002.
  4. 955 Přijaté dlouhodobé zálohy: účtují se přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
  7. 959 Ostatní dlouhodobé závazky:  Zachycují se ostatní dlouhodobé závazky, pro které není určen samostatný 
             účet. Sbory a SV jej budou využívat na vykázání závazků vůči církvi , JJ o statním subjektům. Za tím
             účelem povedou povinné analytické účty: 959 100 - Ostat. dlouh. závazky - Závazky vůči JJ,
             959 110 Závazky vůči JTD, 959 200 - Závazky vůči církvi (dlouhodobé), 959 300 - Ostatní dlouhodobé 
             závazky vůči jiným organizacím. Půjčka z JJ se zaúčtuje: přijetí půjčky D 959 (členění dle anal. účtu) a 
            MD 221 běžný účet.  Splátka účtu se zaúčtuje MD 959 xxx proti účtu D 221. Zůstatek na účtu 959 
            představuje stav nezaplacené půjčky ke sledovanému období.

B.II.SYÚ 96 - Závěrkové účty:
  1. 961 Počáteční účet rozvážný : slouží ke snadnějšímu převodu počátečních stavů aktiv a pasiv 
            z jednoduchého účetnictví na příslušné účty v podvojném účetnictví.- viz Pomůcka k vedení podvojného
            účetnictví oddíl IV. ad) Příklady zahájení podkladů pro účtování v podvojném účetnictví. Pomocí  
            Počátečního účtu rozvážného zaúčtujeme na správné strany  všechna aktiva a pasiva. Zvláštností tohoto
            účtu je, že Aktiva účtujeme na stranu  Dal a  Pasiva na stranu MD. To je proto, abychom zachovali 
            souvztažnosti účetních zápisů.
  2. 962 Konečný účet rozvážný :na stranu MD úč. 962 se převedou konečné zůstatky aktivních 	rozvahových účtů, 
             zůstatky pasivních rozvahových účtů se převedou na str. Dal. 962-. Dále se sem  přeúčtuje zůstatek úč- 
             963 - účet Výsledku hospodaření, podle toho zda vykazuje zisk nebo ztrátu.
	Postupuje se podle výkladu standardu č. 402- Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní uzávěrka.

