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typové rozvrhy pro rok 2012
Na základě novelizace vyhlášky 410/2009 novelizované vyhláškou 403/2011, materiálů CSÚIS a metodických
pokynů regionálních úřadů (zřizovatelů příspěvkových organizací) jsme pro rok 2012 vypracovali několik typových
účtových rozvrhů.
Všechny typové rozvrhy umožňují :
- plnit požadavky účetnictví i výkaznictví podle vyhlášky 410 (403)
- sběr dat výkazů ve strukturách XML a JASU pro krajské systémy GORDIC, FÉNIX a JASU F
- sběr dat měsíčních obratů 56Dg pro krajský systém GORDIC UCR
- rozpočtovou klasifikaci nákladů a výnosů sledují buď ve tř.5+6 nebo vnitropodnikově ve tř.7+8.
Jsou to :
- MAUS PO = universální typový rozvrh s úsporně komponovanou analytikou, vychází původně z metodiky
Jihočeského kraje z r. 2010. Dnes je přirozeně rozšířen o všechny analytiky, které jste si do něj v průběhu
těch dvou let zapsali.
- GORDIC MS = závazný účtový rozvrh pro kraj Moravskoslezský, který ve třídách 5a 6 nesleduje
rozpočtovou klasifikaci, ale přímo své vlastní účelové znaky
- GORDIC VY = závazný účtový rozvrh v účtové třídě 5 a 6 pro kraj Vysočina. U rozvahových účtů používá
strukturu MAUS PO.
- GORDIC ZL = závazný účtový rozvrh pro kraj Zlínský.
GORDIC PO = typový rozvrh firmy GORDIC. Má svá specifika: neumí písmenné označení druhů dokladů
/ nezná pojem činnost, takže dělení na hlavní a vedlejší se provádí duplicitou analytik povinně
označených
- MAUS PO PAP = universální typový rozvrh MAUS PO doplněný o analytická schémata "Pomocných
analytických přehledů" (PAP CSÚIS), tj. obsahuje pomocné (neúčtovatelné) analytiky, které slouží jako
vzor k záznamu vazeb účtovaných analytik na strukturu PAP.
- MAUS 56UA = universální typový rozvrh tříd 5+6 s třímístnou podrobnou analytikou (vychází z metodiky
kraje Vysočina z r. 2012) se zvýhodněným způsobem rozlišování činností (zohledňuje budoucí povinnost
PAP).
- MAUS 56ZA = universální typový rozvrh tříd 5+6 s minimalizovanou dvoumístnou analytikou, která
umožňuje výstup dat pro všechny výkazové vazby v roce 2012.

funkce k úpravám účtového rozvrhu
Po volbě Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu MAUS nejprve automaticky provede pomocnou kopii vašeho
účtového rozvrhu (Kopie před úpravou) tak, aby bylo možno úpravy rozvrhu provedené omylem (resp.
nepřinášející očekávaný a žádoucí efekt) kdykoli stornovat a vrátit se k původnímu obsahu rozvrhu. MAUS nabízí
následující automatické funkce úpravy rozvrhu :
1. Aktualizace účtového rozvrhu 2012 podle vyhlášky 403/2011
- MAUS vás nechá vybrat (potvrdit) užívaný typ rozvrhu.
- nabídne kontrolu účtového rozvrhu či zopakování úprav, které v rozvrhu provedl uzavírací chod 2011
- <Kontrolu> = váš rozvrh se porovná s typovým - upozornění na chybějící povinné syntetické účty
- <Aktualizaci> = doplní chybějící syntetické účty a opraví položky syntetických účtů, u kterých došlo ke
změně názvu nebo odkazů na účetní výkazy,
- případně, potvrdíte-li to, doplní či upraví i "závazné analytiky", tj. položky analytických účtů, které mají
povinnou vazbu na účetní výkazy (obvykle mají ve sl. -Výkazy- uveden kód položky výkazu).
- případně, potvrdíte-li to, doplní nebo opraví i "doporučené analytiky", tj. položky analytických účtů,
které doporučuje váš zřizovatel jako sledování hodné.
2. Doplnění analytických schémat pro "PAP" dle CSÚIS
Nejprve se zruší pomocné záznamy analytik PAP (šedě označené) a vloží se znovu v aktuální podobě z
typového rozvrhu MAUS PAPA. Potom MAUS zkontroluje, zda údaje PAP, které jste eventuálně již dříve vložili
do rozvrhu odpovídají aktuálním předpisům PAP. Nalezené odchylky označí červenou barvou.
3. Rozvrh 2012 zrušit a zkopírovat z účtového rozvrhu 2011
MAUS vychází z rozvrhu minulého roku a provede v podstatě opakování postupu, kterým v průběhu „Uzavíracího
chodu“ z loňského rozvrhu vyrobil rozvrh pro letošní rok.
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4. Rozvrh 2012 zrušit a zkopírovat ze zvoleného typového rozvrhu
Přichází v úvahu jen na doporučení experta při zakládání nové účetní jednotky, když se první pokus o založení
vyhovujícího účtového rozvrhu nezdařil.
5. Zrušit třídy 5+6 a zapsat znovu z typového rozvrhu MAUS 56
K disposici jsou dva typové rozvrhy účtových tříd 5 Náklady a 6 Výnosy vycházejících z metodiky kraje Vysočina,
který zpracoval pro rok 2012 rozvrh tříd 5+6 na bázi struktury GORDIC.
- rozvrh MAUS 56UA rozvádí povinnou syntetiku do podrobné třímístné analytiky, kterou lze dodatečně
upravit pro potřeby PAP
- rozvrh MAUS 56ZA rozvádí povinnou syntetiku do dvoumístné analytiky, která je postačující pro potřeby
většiny organizací, které nejsou povinny předkládat PAP.
- protože MAUS rozlišuje činnost hlavní a doplňkovou v samostatném symbolu, je každá analytika v
rozvrhu uvedena jen jednou v rozsahu 01 - 29, resp. 010 - 290 s tím, že v případě dodatečného
požadavku kraje na sběr dat měsíčních obratů "56Dg" lze analytiky hlavní činnosti snadno na výstupu
doplnit na požadovaný rozsah 030 - 590.
- MAUS v účtovém rozvrhu zruší stávající účtové třídy 5+6 a zkopíruje je ze zvoleného typového rozvrhu
(MAUS 56UA nebo MAUS 56ZA).
6. Obnovit původní účtový rozvrh z "Kopie před úpravou"
MAUS zruší účtový rozvrh, který prošel některou z výše uvedených úprav, které nevedly k žádoucímu výsledku,
a vrátí obsah původního rozvrhu z pomocné "Kopie před úpravou".
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