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Účtová třída 0    - Dlouhodobý majetek

úč. sk. 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

AktivníRozvahovýNehmotné výsledky výzkumu a vývoje0120000
AktivníRozvahovýSoftware0130000
AktivníRozvahovýOcenitelná práva0140000
AktivníRozvahovýDrobný dlouhodobý nehmotný majetek0180000
AktivníRozvahovýOstatní dlouhodobý nehmotný majetek0190000

úč. sk. 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

AktivníRozvahovýStavby0210000
AktivníRozvahovýSamostatné  hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí0220000
AktivníRozvahovýPěstitelské celky trvalých porostů0250000
AktivníRozvahovýZákladní stádo a tažná zvířata0260000
AktivníRozvahovýDrobný dlouhodobý hmotný majetek0280000
AktivníRozvahovýOstatní dlouhodobý hmotný majetek0290000

úč. sk. 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

AktivníRozvahovýPozemky0310000
AktivníRozvahovýUmělecká díla, předměty a sbírky0320000

úč. sk. 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

AktivníRozvahovýNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek0410000
AktivníRozvahovýNedokončený dlouhodobý hmotný majetek0420000
AktivníRozvahovýPořizovaný dlouhodobý finanční majetek0430000

úč. sk. 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

AktivníRozvahovýPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek0510000
AktivníRozvahovýPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek0520000

úč. sk. 06 Dlouhodobý finanční majetek

AktivníRozvahovýPodíly v ovládaných a řízených osobách0610000
AktivníRozvahovýPodíly v osobách pod podstatným vlivem0620000
AktivníRozvahovýDluhové cenné papíry držené do splatnosti0630000
AktivníRozvahovýPůjčky organizačním složkám0660000
AktivníRozvahovýOstatní dlouhodobé půjčky0670000
AktivníRozvahovýOstatní dlouhodobý finanční majetek0690000

úč. sk. 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

AktivníRozvahovýOprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje0720000
AktivníRozvahovýOprávky k softwaru0730000
AktivníRozvahovýOprávky k ocenitelným právům0740000
AktivníRozvahovýOprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku0780000
AktivníRozvahovýOprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku0790000

úč. sk. 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

AktivníRozvahovýOprávky ke stavbám0810000
AktivníRozvahovýOprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí0820000
AktivníRozvahovýOprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů0850000
AktivníRozvahovýOprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům0860000
AktivníRozvahovýOprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku0880000
AktivníRozvahovýOprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku0890000

Účtová třída 1    - Zásoby

úč. sk. 11 Materiál

AktivníRozvahovýPořizovaný materiál1110000
AktivníRozvahovýMateriál na skladě1120000
AktivníRozvahovýMateriál na skladě-věcný dar1120001
AktivníRozvahovýMateriál na cestě1190000
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úč. sk. 12 Zásoby vlastní výroby

AktivníRozvahovýNedokončená výroba1210000
AktivníRozvahovýPolotovary vlastní výroby1220000
AktivníRozvahovýVýrobky1230000
AktivníRozvahovýZvířata1240000

úč. sk. 13 Zboží

AktivníRozvahovýPořizované zboží1310000
AktivníRozvahovýZboží na skladě a v prodejnách1320000
AktivníRozvahovýZboží na cestě1390000

Účtová třída 2    - Finanční účty

úč. sk. 21 Peníze

AktivníRozvahovýPokladna2110000
AktivníRozvahovýCeniny2130000

úč. sk. 22 Účty v bankách

AktivníRozvahovýFIO - Hlavní účet2210000
AktivníRozvahovýFIO4 - spořící účet2210001
AktivníRozvahovýFIO2 - České Budějovice2210002
AktivníRozvahovýFIO3 - Jihlava2210003
AktivníRozvahovýPayPal2210004
AktivníRozvahovýFlattr2210005
AktivníRozvahový0Flattr2210006
AktivníRozvahovýFIO5 - Termínovaný účet2210007
AktivníRozvahovýFIO6 - Olomouc2210008
AktivníRozvahovýFIO7 - Prostějov2210009
AktivníRozvahovýFIO8 - Michálek2210010
AktivníRozvahovýFIO9 - PPI2210011

úč. sk. 23 Krátkodobé bankovní úvěry

PasivníRozvahovýKrátkodobé bankovní úvěry2310000
PasivníRozvahovýEskontní úvěry2320000

úč. sk. 24 Jiné krátkodobé finanční výpomoci

PasivníRozvahovýEmitované krátkodobé dluhopisy2410000
PasivníRozvahovýOstatní krátkodobé finanční výpomoci2490000

úč. sk. 25 Krátkodobý finanční majetek

AktivníRozvahovýMajetkové cenné papíry k obchodování2510000
AktivníRozvahovýDluhové cenné papíry k obchodování2530000
PasivníRozvahovýVlastní dluhopisy2550000
AktivníRozvahovýOstatní cenné papíry 2560000
AktivníRozvahovýPořizovaný krátkodobý finanční majetek2590000

úč. sk. 26 Převody mezi finančními účty

AktivníRozvahovýPeníze na cestě2610000
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Účtová třída 3    - Zúčtovací vztahy

úč. sk. 31 Pohledávky

AktivníRozvahovýOdběratelé3110000
AktivníRozvahovýSměnky k inkasu3120000
AktivníRozvahovýPohledávky za eskontované cenné papíry3130000
AktivníRozvahovýPoskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby3140000
AktivníRozvahovýZáloha - ZO3140021
AktivníRozvahovýZáloha na kampaň L.Michálek3140022
AktivníRozvahovýOstatní pohledávky3150000
AktivníRozvahovýFlattr3150001
AktivníRozvahovýOstatní pohledávky - přeplatky3150999

úč. sk. 32 Závazky

PasivníRozvahovýDodavatelé3210000
PasivníRozvahovýSměnky k úhradě3220000
PasivníRozvahovýPřijaté zálohy3240000
PasivníRozvahovýOstatní závazky3250000
PasivníRozvahovýOstatní závazky-přeúčtování zálohy3250001
PasivníRozvahovýOstatní závazky - přeplatky3250999

úč. sk. 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

PasivníRozvahovýZaměstnanci3310000
PasivníRozvahovýOstatní závazky vůči zaměstnancům3330000
AktivníRozvahovýPohledávky za zaměstnanci3350000
PasivníRozvahovýZúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění3360000
PasivníRozvahovýZúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Důchodové spoření3360011

úč. sk. 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

PasivníRozvahovýDaň z příjmů3410000
PasivníRozvahovýOstatní přímé daně3420000
PasivníRozvahovýDaň z přidané hodnoty3430000
PasivníRozvahovýOstatní daně a poplatky3450000
PasivníRozvahovýNároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem3460000
PasivníRozvahovýNároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků3480000
AktivníRozvahovýVyrovnávací účet pro DPH3490000

úč. sk. 35 Pohledávky za společností

AktivníRozvahovýPohledávky za společníky sdruženými ve společnosti3580000

úč. sk. 36 Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů 

PasivníRozvahovýZávazky z upsaných nesplacených cenných  papírů a vkladů3670000
PasivníRozvahovýZávazky ke společníkům sdruženým ve společnosti3680000

úč. sk. 37 Jiné pohledávky a závazky

PasivníRozvahovýPohledávky a závazky z pevných termínových operací3730000
AktivníRozvahovýPohledávky z emitovaných dluhopisů3750000
AktivníRozvahovýJiné pohledávky3780000
PasivníRozvahovýJiné závazky3790000

úč. sk. 38 Přechodné účty aktiv a pasiv

AktivníRozvahovýNáklady příštích období3810000
AktivníRozvahovýNáklady příštích období - veřejné3810002
PasivníRozvahovýVýdaje příštích období3830000
PasivníRozvahovýVýnosy příštích období3840000
AktivníRozvahovýPříjmy příštích období3850000
AktivníRozvahovýKursové rozdíly aktivní3860000
PasivníRozvahovýKursové rozdíly pasivní3870000
AktivníRozvahovýDohadné účty aktivní3880000
PasivníRozvahovýDohadné účty pasivní3890000
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úč. sk. 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

AktivníRozvahovýOpravná položka k pohledávkám3910000
AktivníRozvahovýVnitřní zúčtování3950000
AktivníRozvahovýVnitřní zúčtování-půjčka3950001
AktivníRozvahovýSpojovací účet při sdružení3960000

Účtová třída 5    - Náklady

úč. sk. 50 Spotřebované nákupy

DaňovýVýsledkovýSpotřeba materiálu5010000
DaňovýVýsledkovýSpotřeba materiálu - volné5010001
DaňovýVýsledkovýSpotřeba materiálu - veřejné5010002
DaňovýVýsledkovýSpotřeba materiálu - účelové5010003
DaňovýVýsledkovýSpotřeba energie5020000
DaňovýVýsledkovýSpotřeba energie - volné5020001
DaňovýVýsledkovýSpotřeba energie - veřejné5020002
DaňovýVýsledkovýSpotřeba energie - účelové5020003
DaňovýVýsledkovýSpotřeba ostatních neskladovatelných dodávek5030000
DaňovýVýsledkovýProdané zboží5040000

úč. sk. 51 Služby

DaňovýVýsledkovýOpravy a udržování5110000
DaňovýVýsledkovýOpravy a udržování - volné5110001
DaňovýVýsledkovýOpravy a udržování - veřejné5110002
DaňovýVýsledkovýOpravy a udržování - účelové5110003
DaňovýVýsledkovýCestovné5120000
DaňovýVýsledkovýCestovné - volné5120001
DaňovýVýsledkovýCestovné - veřejné5120002
DaňovýVýsledkovýCestovné - účelové5120003
NedaňovýVýsledkovýCestovné daňově neuznatelné5120999
NedaňovýVýsledkovýNáklady na reprezentaci5130000
NedaňovýVýsledkovýNáklady na reprezentaci - volné5130001
NedaňovýVýsledkovýNáklady na reprezentaci - veřejné5130002
NedaňovýVýsledkovýNáklady na reprezentaci - účelové5130003
DaňovýVýsledkovýOstatní služby5180000
DaňovýVýsledkovýOstatní služby - volné5180001
DaňovýVýsledkovýOstatní služby - veřejné5180002
DaňovýVýsledkovýOstatní služby - účelové5180003
DaňovýVýsledkovýPirateCon5180012
DaňovýVýsledkovýPirateLeaks5180022
DaňovýVýsledkovýAkce - Vyosení5180032
DaňovýVýsledkovýtipnafilm.cz5180042

úč. sk. 52 Osobní náklady

DaňovýVýsledkovýMzdové náklady5210000
DaňovýVýsledkovýZákonné sociální pojištění5240000
NedaňovýVýsledkovýOstatní sociální pojištění5250000
DaňovýVýsledkovýZákonné sociální náklady5270000
NedaňovýVýsledkovýOstatní sociální náklady5280000

úč. sk. 53 Daně a poplatky

DaňovýVýsledkovýDaň silniční5310000
DaňovýVýsledkovýDaň z nemovitostí5320000
DaňovýVýsledkovýOstatní daně a poplatky5380000
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úč. sk. 54 Ostatní náklady

DaňovýVýsledkovýSmluvní pokuty a úroky z prodlení5410000
NedaňovýVýsledkovýOstatní pokuty a penále5420000
NedaňovýVýsledkovýOdpis nedobytné pohledávky5430000
DaňovýVýsledkovýÚroky5440000
DaňovýVýsledkovýKursové ztráty5450000
NedaňovýVýsledkovýDary5460000
NedaňovýVýsledkovýDary - veřejné5460002
NedaňovýVýsledkovýManka a škody5480000
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní náklady5490000
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní náklady-Flattr.com5490001
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní náklady-PayPal5490002
NedaňovýVýsledkovýJiné ostatní náklady - přeplatky5490999

úč. sk. 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

DaňovýVýsledkovýOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5510000
DaňovýVýsledkovýOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5510001
NedaňovýVýsledkovýOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5510002
DaňovýVýsledkovýZůstatková cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku5520000
DaňovýVýsledkovýProdané cenné papíry a podíly5530000
DaňovýVýsledkovýProdaný materiál5540000
NedaňovýVýsledkovýTvorba rezerv5560000
NedaňovýVýsledkovýTvorba opravných položek5590000

úč. sk. 58 Poskytnuté příspěvky

DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami5810000
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-volné5810001
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-veřejné5810002
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-účelové5810003
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-MSK5810004
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-ZlK5810005
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-JmK5810006
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-KVy5810007
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-PaK5810008
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-KhK5810009
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-ÚsK5810010
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-LiK5810011
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-JčK5810012
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-PlK5810013
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-SčK5810014
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami-pIRÁTI5810015
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky -půjčka5810016
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté příspěvky volby Vašíček5810017
DaňovýVýsledkovýPoskytnuté členské příspěvky5820000

úč. sk. 59 Daň z příjmů

NedaňovýVýsledkovýDaň z příjmů5910000
NedaňovýVýsledkovýDodatečné odvody daně z příjmů5950000

Účtová třída 6    - Výnosy

úč. sk. 60 Tržby za vlastní výkony a za zboží

DaňovýVýsledkovýTržby za vlastní výrobky6010000
DaňovýVýsledkovýTržby z prodeje služeb6020000
DaňovýVýsledkovýTržby za prodané zboží6040000

úč. sk. 61 Změny stavu vnitroorganizačních zásob

DaňovýVýsledkovýZměna stavu zásob nedokončené výroby6110000
DaňovýVýsledkovýZměna stavu zásob polotovarů6120000
DaňovýVýsledkovýZměna stavu zásob výrobků6130000
DaňovýVýsledkovýZměna stavu zvířat6140000
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úč. sk. 62 Aktivace

DaňovýVýsledkovýAktivace materiálu a zboží6210000
DaňovýVýsledkovýAktivace vnitroorganizačních služeb6220000
DaňovýVýsledkovýAktivace dlouhodobého nehmotného majetku6230000
DaňovýVýsledkovýAktivace dlouhodobého hmotného majetku6240000

úč. sk. 64 Ostatní výnosy

DaňovýVýsledkovýSmluvní pokuty a úroky z prodlení6410000
DaňovýVýsledkovýOstatní pokuty a penále6420000
DaňovýVýsledkovýPlatby za odepsané pohledávky6430000
DaňovýVýsledkovýÚroky6440000
DaňovýVýsledkovýÚroky - volné6440001
DaňovýVýsledkovýÚroky - veřejné6440002
DaňovýVýsledkovýÚroky - účelové6440003
DaňovýVýsledkovýPodíl z "Piráti"6440300
DaňovýVýsledkovýPodíl z "Piráti" - volné6440301
DaňovýVýsledkovýPodíl z "Piráti" - veřejné6440302
DaňovýVýsledkovýPodíl z "Piráti" - účelové6440303
DaňovýVýsledkovýKursové zisky6450000
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů6480000
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů - volné6480001
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů - veřejné6480002
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů - účelové6480003
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-Pha - volné6480011
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-KvK - volné6480021
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-OlK - volné6480031
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-MSK - volné6480041
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-ZlK - volné6480051
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-JmK - volné6480061
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-KVy - volné6480071
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-PaK - volné6480081
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-KhK - volné6480091
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-ÚsK - volné6480101
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-LiK - volné6480111
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-JčK - volné6480121
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-PlK - volné6480131
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-SčK - volné6480141
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-Piráti - volné6480151
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-RP - volné6480161
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-RV - volné6480171
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-KK - volné6480180
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-RK - volné6480191
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-MO - volné6480201
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-AO - volné6480211
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-TO - volné6480221
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-ZO - volné6480231
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-FO - volné6480241
DaňovýVýsledkovýZúčtování fondů-PO - volné6480251
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní výnosy6490000
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní výnosy-Flattr.com - volné6490111
DaňovýVýsledkovýJiné ostatní výnosy- Vyosení - volné6490161
NedaňovýVýsledkovýJiné ostatní výnosy - přeplatky6490999

úč. sk. 65 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

DaňovýVýsledkovýTržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku6520000
DaňovýVýsledkovýTržby z prodeje cenných papírů a podílů6530000
DaňovýVýsledkovýTržby z prodeje materiálu6540000
DaňovýVýsledkovýVýnosy z krátkodobého finančního majetku6550000
DaňovýVýsledkovýZúčtování rezerv6560000
DaňovýVýsledkovýVýnosy z dlouhodobého finančního majetku6570000
DaňovýVýsledkovýZúčtování opravných položek6590000
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úč. sk. 68 Přijaté příspěvky

DaňovýVýsledkovýPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami6810000
DaňovýVýsledkovýPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami - volné6810001
DaňovýVýsledkovýPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami - veřejné6810002
DaňovýVýsledkovýPřijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami - účelové6810003
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary 6820000
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary - volné6820001
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary - veřejné6820002
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary - účelové6820003
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary krajským sdružením6820011
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na odbory a komise6820012
DaňovýVýsledkovýPirateLeaks6820013
DaňovýVýsledkovýPirateCon6820014
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary 6820017
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na volby6820019
DaňovýVýsledkovýPřijaté věcné dary6820020
DaňovýVýsledkovýDar - Vyosení6820021
DaňovýVýsledkovýDar - den infožádosti zákon 1066820022
DaňovýVýsledkovýDar- DPP Deloitte zákon 1066820023
DaňovýVýsledkovýDar - soudní spory6820024
DaňovýVýsledkovýDar - soud Growshop6820025
DaňovýVýsledkovýSponzorský dar6820100
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary krajským sdružením - volné6820111
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary krajským sdružením - veřejné6820112
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary krajským sdružením - účelové6820113
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na odbory a komise - volné6820121
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na odbory a komise - veřejné6820122
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na odbory a komise - účelové6820123
DaňovýVýsledkovýPirateLeaks - účelové6820133
DaňovýVýsledkovýPirateCon - účelové6820143
DaňovýVýsledkovýDar - Celostátní fórum (náklady na pořádání) - účelové6820153
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary - tipnafilm - účelové6820173
DaňovýVýsledkovýPřijaté dary na volby - účelové6820193
DaňovýVýsledkovýPřijaté věcné dary - volné6820201
DaňovýVýsledkovýPřijaté věcné dary - veřejné6820202
DaňovýVýsledkovýPřijaté věcné dary - účelové6820203
DaňovýVýsledkovýDar - Vyosení - volné6820211
DaňovýVýsledkovýDar - Vyosení - veřejné6820212
DaňovýVýsledkovýDar - Vyosení - účelové6820213
DaňovýVýsledkovýDar - soudní spory - účelové6820243
DaňovýVýsledkovýDar - soud Growshop - účelové6820253
DaňovýVýsledkovýDar - pirátská kajuta Praha-Řehořova-volné6820261
DaňovýVýsledkovýDar - pirátská kajuta Praha-Řehořova-účelové6820263
DaňovýVýsledkovýDar - pirátská kajuta Plzeň-Poděbradova-volné6820271
DaňovýVýsledkovýDar - pirátská kajuta Plzeň-Poděbradova-účelové6820273
DaňovýVýsledkovýPodíl z Piráti6820300
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky6840000
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky Piráti6840001
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Praha6840011
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Karlovarský kraj6840021
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Olomoucký kraj6840031
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Moravskoslezský kraj6840041
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Zlínský kraj6840051
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Jihomoravský kraj6840061
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Vysočina6840071
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Pardubický kraj6840081
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Královéhradecký kraj6840091
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Ústecký kraj6840101
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Liberecký kraj6840111
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Jihočeský kraj6840121
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Plzeňský kraj6840131
DaňovýVýsledkovýPřijaté členské příspěvky KS Středočeský kraj6840141
DaňovýVýsledkovýPodíl z Piráti6840300

úč. sk. 69 Provozní dotace

NedaňovýVýsledkovýProvozní dotace6910000
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Účtová třída 9    - Vlastní jmění, fondy, výsl. hosp., rezervy, dlouh. úvěry a půjčky, závěrk. a 
podrozv. účty

úč. sk. 90 Vlastní jmění

PasivníRozvahovýVlastní jmění9010000

úč. sk. 91 Fondy

PasivníRozvahovýFondy9110000
PasivníRozvahovýFond - věcný dar9110001

úč. sk. 92 Oceňovací rozdíly

PasivníRozvahovýOceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků9210000

úč. sk. 93 Výsledek hospodaření

PasivníRozvahovýVýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení9310000
PasivníRozvahovýNerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let9320000

úč. sk. 94 Rezervy

PasivníRozvahovýRezervy9410000

úč. sk. 95 Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky

PasivníRozvahovýDlouhodobé bankovní úvěry9510000
PasivníRozvahovýEmitované dluhopisy9530000
PasivníRozvahovýZávazky z pronájmu9540000
PasivníRozvahovýPřijaté dlouhodobé zálohy9550000
PasivníRozvahovýDlouhodobé směnky k úhradě9580000
PasivníRozvahovýOstatní dlouhodobé závazky9590000

úč. sk. 96 Závěrkové účty

ZávěrkovýPočáteční účet rozvažný9610000
ZávěrkovýKonečný účet rozvažný9620000
ZávěrkovýÚčet výsledku hospodaření9630000

úč. sk. 99 Podrozvahové účty

PasivníPodrozvahovýVyrovnávací účet k podrozvahovým účtům9990000


