
 

 

 

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 

 

Úřadu Městské části Praha – Kunratice 

 
 

která upravuje  účtování časového rozlišení nákladů a výnosů pro územní samosprávné 

celky s platností od 28.12.2011. 

 

1. ÚČEL 

Účelem této směrnice je popsat zásady časového rozlišování nákladů/výnosů v Městské části 

Praha-Kunratice (dále pouze „MČ“) a zajistit soulad těchto činností s platnou legislativou 

(především pak se zákonem č.  563/1991 Sb., o účetnictví a předpisy souvisejícím). 

2. POPIS ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

MČ účtuje účetní případy do období, s nímž věcně a časově souvisí.  

Náklady městské části  jsou účtovány na vrub účtové skupiny 5. 

Výnosy ve prospěch účtů 6. účtové skupiny.  

 

Náklady či výnosy nesouvisející přímo s aktuálním účetním obdobím je nutno časově 

rozlišovat. 

 

K časovému rozlišení používá účetní jednotka tyto syntetické účty:  

  

 381 – Náklady příštích období  - tento účet se používá pro evidence nákladů, které 

vzniknou v budoucím účetním období, ale platba za tyto náklady je realizována 

v aktuálním účetním období; typickým takto účtovaným nákladem je předplatné novin 

a časopisů. 

 

 383 – Výdaje příštích období  - tento účet městská část používá pro zachycení 

případů, kdy je o nákladu účtováno v aktuálním účetním období a platba bude 

realizována v budoucím období.  

 

 384 -  Výnosy příštích období   - tento účet městská část používá např. pro zachycení 

plateb za  školní docházku žáků z jiných obcí v průběhu školního roku (tj. během dvou 

účetních období).  

 

 385 -  Příjmy příštích období  - tento účet městská část  používá pro zachycení 

případů, kdy je o výnosu účtováno v aktuálním účetním období, ale příjmy budou 

realizovány v budoucím období. 

 

 389 – Dohadné účty pasivní – na tomto účtu účtuje městská část o takových 

případech, kdy není známá výše nákladů (městská část nemá účetní podklad), ale je 

zřejmé, že tyto náklady vznikly v daném účetní období , např. náklady na energie. 

 



 Na vrub a ve pospěch výše uvedených účtů budou účtovány položky přesahující 

1000,- Kč za příslušné roční období a jednotlivá plnění.  Náklady za dodávky energií 

budou vyčíslovány bez ohledu na finanční hodnotu jednotlivých plnění  .  

 

 Účtování nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) příštích období je prováděno v průběhu 

účetního roku a vždy ke konci účetního období a dohadné účty jsou vyúčtovány 

v následujícím období, vždy po obdržení příslušných dokladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jitka   V o ř í š k o v á     ing. arch. Ivana    K a b e l o v á  

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice       starostka MČ Praha-Kunratice 

 

 

 

V Praze – Kunraticích dne 28.12.2011 


