
Změny v účtové osnově pro podnikatele od roku 2016

Od 1.1.2016 byly ve směrné účtové osnově zrušeny účtové skupiny 61-Změna stavu 
zásob vlastní činnosti a 62-Aktivace. Nově se změna stavu zásob vlastní činnosti a 
aktivace účtují v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. V 
souvislosti s tím byla zcela změněna obsahová náplň účtové skupiny 58.
Pokud jste tuto změnu nezaregistrovali a i v roce 2016 účtujete na účty 611 – 624, je třeba 
ve všech dokladech deníku změnit účtování takto:

původní účet nový účet
do 31.12.2015 od 1.1.2016 název účtu
611 581 Změna stavu nedokončené výroby
612 582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby
613 583 Změna stavu výrobků
614 584 Změna stavu zvířat
621 585 Aktivace materiálu a zboží
622 586 Aktivace vnitropodnikových služeb
623 587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Dále byla v účtové osnově zrušena účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy a zcela 
změněna obsahová náplň účtové skupiny 58, která byla do 31.12.2015 určena pro 
mimořádné náklady. 
Pokud jste tuto změnu nezaregistrovali a i v roce 2016 účtujete na účty 588 a 688, je třeba
ve všech dokladech deníku změnit účtování takto:

původní účet nový účet
do 31.12.2015 od 1.1.2016 název účtu
588 547 Mimořádné provozní náklady
588 565 Mimořádné finanční náklady
688 649 Mimořádné provozní výnosy
688 669 Mimořádné finanční výnosy

Zrušeny byly také účty 593 (daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná) a 594 (daň z 
příjmů z mimořádné činnosti odložená).

Dalším zrušeným účtem je účet 011 – Zřizovací výdaje a 071 – Oprávky ke 
zřizovacím výdajům. Pokud máte na těchto účtech evidované zřizovací výdaje, je třeba 
změnit jejich účtování od 1.1.2016 na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a 
oprávky z účtu 071 změnit na 079. 

Jak reaguje program HARMONIK na tyto změny?

V aktualizaci č. 29 došlo k automatické úpravě účtové osnovy pro účetní období 
započatá od 1.1.2016. Harmonik se pokusil zrušit v účtové osnově výše uvedené zrušené 



účty. Pokud jste ale měli na tyto účty v roce 2016 účtováno, nemohl je zrušit. Až upravíte 
zápisy deníku, doporučujeme i zrušení těchto účtů v účtové osnově. 
Dále byly do účtové osnovy doplněny i nové účty.
Vzhledem k tomu, že v rozvaze a výkazu zisku a ztráty došlo od 1.1.2016 k významným 
změnám, upravili jsme i některá čísla řádků v účtové osnově tak, abyste mohli nové 
výkazy bez problémů sestavit.

Do tiskových sestav (F9) číselníku účtové osnovy jsme připojili nové vzory (rozvaha a 
výkaz zisku a ztráty) pro podnikatele od 1.1.2016. V těchto vzorových sestavách lze zjistit 
nejen strukturu nových výkazů, ale také odpovídající řádky pro konkrétní účty účtové 
osnovy.
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