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u Vykazování – vyhl. č. 500/2002 Sb. Příl. č. 1

Položka rozvahy PASIVA  CELKEM
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál 411
A.I.2. Vlastní podíly  (-) mínus 252

A.I.3. Změny základního kapitálu 419
A.II. Ážio a kapitálové fondy 

A.II.1. Ážio 412
A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1 Ostatní kapitálové fondy 413
A.II.2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 414
A.II.2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních    

korporací (+/-)
418

A.II.2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 417
A.II.2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   (+/-) 416

A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 421
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 423,427

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 428

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let 425
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)     
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku /-/
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u Vykazování – vyhl. č. 500/2002 Sb. Příl. č. 1

C. Závazky                                       

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1 Vyměnitelné dluhopisy 476

C.I.1.2 Ostatní dluhopisy 473

C.I.2 Závazky k úvěrovým institucím 461

C.I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 475

C.I.4 Závazky z obchodních vztahů 321A

C.I.5 Dlouhodobé směnky k úhradě 478

C.I.6 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 471

C.I.7 Závazky – podstatný vliv 472

C.I.8 Odložený daňový závazek 481

C.I.9 Závazky - ostatní

C.I.9.1 Závazky ke společníkům 365A

C.I.9.2 Dohadné účty pasivní 389

C.I.9.3 Jiné závazky 372A, 377A, 474, 479
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u Vykazování
ČÚS 018

2. Obsahové vymezení

2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení vlastního kapitálu a 
dlouhodobých závazků uvedené v § 14, 14a, 15, 15a, 17, 18, 54 až 54b vyhlášky.

2.2. Pasiva podle bodu 2.1. a dlouhodobé dluhy se zbytkovou splatností jeden rok a 
kratší, které jsou vykazovány v položce "C.II. Krátkodobé závazky", jsou účtovány 
v účtové třídě 4, která obsahuje
a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky           
hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),
b) rezervy,
c) závazky k úvěrovým institucím,
d) dlouhodobé závazky,
e) odložený daňový závazek a pohledávku,
f) účet individuálního podnikatele.
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Dlouhodobý majetek – základní podmínka:

n záměr účetní jednotky projevený při pořízení držet 
tento majetek déle jak jeden rok

n ocenění nerozhoduje

v Vymezení dlouhodobého majetku
§ 19 odst. 8 zákona o účetnictví


