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u Vykazování 
Vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.IV Peněžní prostředky

C.IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 211, 213, 261 x

C.IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 221 
(pokud je zůstatek pasívní 
pozor vykazujeme 231)

x

AKTIVA
C.III Krátkodobý finanční majetek                                           

Brutto Korekce x
přecenění 

k rozvahovému 
dni

C.III.1 Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 251, 257 251 – 564-664  
k obchodování
257 – 414         ostatní*)

C.III.2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 251, 253, 255, 256, 257 251 (253) – 564-664      
k obchodování
255 – 096        
vlastní dluhopisy
256– 096          
do splatnosti
257 – 414        ostatní*)

PASIVA
C.II. Krátkodobé závazky

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 231

*) má výjimku při dlouhodobém poklesu ceny 564-664
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§ 12 Krátkodobý finanční majetek

Položka "C.III. Krátkodobý finanční majetek" obsahuje zejména cenné papíry, které účetní 
jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, 
nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní 
jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u 
nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde i nakoupené 
opční listy.

§ 12a Peněžní prostředky

(1) Položka "C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně" obsahuje peníze v pokladně a ceniny, 
popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce.

(2) (2) Položka "C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech" obsahuje zůstatky peněžních prostředků na 
účtech zejména v bankách nebo ve spořitelních a úvěrních družstvech, popřípadě peníze na cestě 
vztahující se k této položce. Pasivní zůstatek u účtu peněžních prostředků ke konci rozvahového 
dne je obsahem krátkodobých závazků v položce "C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím".

v Vymezení
krátkodobého finančního majetku – § 12 a § 12a vyhlášky
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§ 17 Dlouhodobé závazky

(3) Položka "C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím" obsahuje dluhy k bankám 
nebo k spořitelním a úvěrním družstvům.

§ 18 Krátkodobé závazky

(1) Položka "C.II. Krátkodobé závazky" obsahuje dluhy, které v okamžiku, ke 
kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a 
kratší.

(2) Obsahové vymezení položek krátkodobých závazků je obdobné obsahovému 
vymezení dlouhodobých závazků v § 17 s odchylkou uvedenou v odstavci 3.

v Vymezení
krátkodobého finančního majetku – § 17 a § 18 vyhlášky
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2.2. U dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím se zbytkovou 
splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položce 
„B.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“ 
se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele 
č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 

2.3. zrušen

2.4. zrušen

v Vymezení 
krátkodobého finančního majetku ČÚS 016


