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ÚVODNÍ SLOVO
Krásný den milé kolegyně a milí kolegové,
ano, jsme v tiskárně… Kdo že je v tiskárně? Naše nové knihy o účetnictví veřejného sektoru 2021. Nejsou
dvě jako v roce 2019, ale jsou tři. Nejsou uspořádány jako naposledy ve druhém vydání, ale přijala jsem
výzvu přeskládat obsah.
Miluji výzvy…
Nicméně náš život je o prioritách. Nelze přijmout každou výzvu, je nezbytné umět říct ne…
Když jsem měla dnes ráno povídání s Renatou Angelo žijící v Austrálii tzv. VIP Mentoring, tak se nás ptala,
co je hlavním problémem toho, že máme v jejím programu zpoždění. Chtěla, abychom jí to napsali do
chatu. Málo času, čas, čas… viděla jsem, jak to tam padá.
Ano, odpověď včetně té mojí byla, že máme málo času. Renata tuto odpověď logicky nebrala. Čas je jeden
z mála, který je vyměřen všem stejně. Všichni máme 24 hodin denně. Označila to za hledání příčiny vně
nás. Nejde nikdy hledat příčinu vně nás, ale uvnitř.
Pochopila jsem stejně jako ostatní velmi rychle, že naším společným problémem není nedostatek času,
ale chybně nastavené priority.
Je třeba se naučit říkat ne, delegovat na kolegy, přijmout svoji zodpovědnost, že já jsem strůjcem toho,
jak žiji a jak se cítím spokojená, naplněná a šťastná.
Beru to vážně a chápu, že vše mám ve svých rukách.
Věřím, že mnohé z Vás potěší nové knihy o veřejném sektoru. To dává naší práci smysl. A budou lepší
a lepší, jsem si jistá. Přeji příkladům pro příspěvkové organizace hodně štěstí a věřím, že si najdou svoje
uživatele stejně jako jejich knižní sestřičky.
Krásný čas před adventem Vám všem.
S vděčností, že se na Účetním Portále věnujeme i veřejnému sektoru, a nejen za to…
Přeji Vám, ať co nejvíc svítíte…
S vděčností
P.

»
»
»
»
»

Kola se točí…
Jedeme dál…
Spolu to zvládneme…
Jsme pozitivní…
Nevzdáváme se…
Pěva Čouková
zakladatelka a Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
www.pevacoukova.cz
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K metodice přezkoumání hospodaření
peněžních operací týkajících se
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Citát:
„Světlo nebojuje s tmou, stačí rozsvítit…“
Pěva Čouková
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
RISRE – Správa číselníků
Aktualizováno: 18. 11. 2020

Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP
Metodická pravidla pro používání číselníků jsou uvedena v dokumentu Identifikace koruny.
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Otázky – účetní metody a postupy
Aktualizováno: 9. 11. 2020

Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP
Metodická pravidla pro používání číselníků jsou uvedena v dokumentu Identifikace koruny.
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není
podnikatelskou činností
Aktualizováno: 9. 11. 2020

Lze pronájem obecních bytů a nebytových prostor vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost?
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Nové Finanční zpravodaje
Aktualizováno: 15. 10. 2020

Ministerstvo financí vydalo nové Finanční zpravodaje.
Ve Finančním zpravodaji č. 20/2020 ze dne 2. 10. 2020 byl vydán POKYN Č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí
odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.
Ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 naleznete: Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu
mimořádné události.
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Nové Finanční zpravodaje
Aktualizováno: 15. 9. 2020

Ministerstvo financí vydalo nové Finanční zpravodaje.
Ve Finanční zpravodaji č. 13/2020 ze dne 8. 9. 2020 byl vydán nový
- dodatek č. 5 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a
-	
pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených
dodatkem č. 1 až 5
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Podrozvahové účty pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH?
PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ
Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník
https://specialista-verejnasprava.cz/
Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.
UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.
Akreditováno MV ČR i jako ON-line program!!!

PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY
Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA
Pokud půjdete do balíčku GOLD, tak na Vás čekají:
Videosemináře se Simonou Pacákovou :
Účetní a daňová závěrka 2019 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
Zákon o finanční kontrole a interní audit ve veřejné sféře
Dotace, fondy, rozdělení hospodářského výsledku
Účetnictví a daň z příjmů vybraných účetních jednotek od A do Z
Veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů
Máme další videosemináře… webináře…
A mnoho přehledů a pomůcek od Účetního Portálu…
S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.
Informace o členství zde.
PMP

PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:
Teorie pro veřejnou správu 2020–2021
Účetnictví pro obce 2020–2021 – vyřešené příklady
Účetnictví pro příspěvkové organizace 2020–2021 – vyřešené příklady

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

NÁŠ
TIP

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLD.
Anebo pojďte do toho naplno a pojďte do balíčku GOLD
Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…
Krásné dny…
Pěva
KDO JSEM?
Účetního Portálu
Pěva Čouková, zakladatelka a
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR
VÍCE O MNĚ:
www.pevacoukova.cz
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PRACUJEME NA TOM!

JIŽ V TISKÁRNĚ

KNIHY O ÚČETNICTVÍ 2021
OD PĚVY ČOUKOVÉ
» T EORIE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – OBCE, DOBROVOLNÉ
»

SVAZKY OBCÍ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
V
 YŘEŠENÉ PŘÍKLADY – OBCE, DOBROVOLNÉ
SVAZKY OBCÍ

Již k zakoupení
v předprodeji na
www.ucetni-portal.cz/
knihy/eshop

TEORIE
VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY

+ E-BOOK

3. aktualizované vydání

Kapitoly Teorie pro veřejnou správu nově seřazeny podle rozvahy:
I. ÚČETNICTVÍ

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10

Účetní zásady
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky, opravné položky, vyřazení
Jmění – vlastní kapitál
Transfery
Fondy
Rezervy
Náklady a výnosy (nově zařazeno)
Účetní závěrka

II. ROZPOČET
III. HOSPODAŘENÍ PODLE ROZPOČTU A JEHO KONTROLA
IV. PŘÍLOHY – PŘEHLEDY & POMŮCKY
16
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Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

Obecně uznávané zásady pro územní
samosprávné celky, DSO
a příspěvkové organizace
21. 10. 2020
Autor: Ing. Pěva Čouková

Obecně uznávané zásady pro účetnictví jsou něco jako udělaný řidičák. Můžete umět řídit, ale když neznáte pravidla,
pravděpodobnost, že nabouráte, je dost vysoká. Samozřejmě, pokud budete chtít na dálnici, a ne jezdit jen na polních cestách.
Představuji Vám pravidla účetnictví veřejného sektoru a posílám Vás poprvé do tzv. IPSAS – mezinárodních účetních standardů
pro veřejný sektor – The International Public Sector Accounting Standards.
Je to moje seřazení obecně uznávaných zásad a mám jich 16 + jedna „0“. Žádný oficiální seznam neexistuje. Můžete se setkat ve
Vaší praxi i s jinými verzemi.
ObecnĚ uznávané zásady považuji za základ správného pochopení účetnictví pro všechny účetní jednotky, včetně veřejného
sektoru, a mají přesah do dalších oblastí.
A jaká je podobnost s podnikatelskými zásadami? VYSOKÁ. Účetnictví je jen jedno. Řadím se k těm, kteří zastávají tento názor.
Pěva
Článek je ukázkou z připravované publikace Účetního Portálu Teorie pro veřejnou správu – obce, dobrovolné svazky obcí
a příspěvkové organizace.
Zásada

Zdroj

Text

IPSAS1

Jak vykazování nefinančních, tak i finančních informací o činnostech spjatých
s poskytováním služeb, výsledků a/nebo výstupů během účetního období poskytuje
vstupní údaje pro vyhodnocení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti činností
účetní jednotky. Vykazování těchto informací je nezbytné pro vládu nebo jinou účetní
jednotku veřejného sektoru pro to, aby splnila svou povinnost skládat účty, tj. účetně
zachytit a odůvodnit použití prostředků získaných od voličů nebo jejich jménem.
Rovněž dochází k rozhodování sponzorů o přídělech prostředků konkrétním účetním
jednotkám a programům, přinejmenším v té části, která odpovídá informacím
o výsledcích poskytování služeb během účetního období a o cílech při budoucím
poskytování služeb.

§ ZÚ 2

Text

§ 3 odst. 1

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen
„účetní období“); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním
období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují
o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom
o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo
přijetí. Například:

KONCEPČNÍ RÁMEC
FINANČNÍHO
0.
VÝKAZNICTVÍ
Potřeba zjištění
ÚČETNÍCH JEDNOTEK
hospodárnosti,
VEŘEJNÉHO
účinnosti
SEKTORU PRO
a efektivnosti účetní VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
jednotky
bod 2.24

Zásada

1.
Akruální princip
nezávislost
jednotlivých
účetních období
Accrual
Basis

IPSAS – 1
předkládání
účetní závěrky
1

Výnos je hrubým přírůstkem ekonomického prospěchu nebo využitelného potenciálu
během účetního období, pokud tento přírůstek vede ke zvýšení vlastního kapitálu,
přičemž nejde o přírůstek vyvolaný vklady vlastníků (IPSAS – 1).
Vlastní kapitál je zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky po odečtení závazků
(IPSAS – 1).

1

IPSAS – MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR – The International Public Sector Accounting Standards

2

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
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Zásada

§ ZÚ 2

2.
Věrný (pravdivý)
a poctivý obraz

§ 7 odst. 1–2

True and fair view
Fair presentation

3.
Nepřetržité trvání
účetní jednotky

§ 7 odst. 3

Going concern

4.
Stálost metod
Srovnatelnost

§ 4 odst. 15
§ 7 odst. 4

Comparability

5.
Zákaz kompenzace

§ 7 odst. 6

Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

Text
(1)	Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena
na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba,
která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.
(2)	Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému
stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití
je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když
jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.
Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody
a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit
jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných
případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními
předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní
jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.
Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu,
že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která
by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává,
je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci
o použitém způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.
Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody
podle § 4 odst. 8 zákona o účetnictví, ve znění platném na jeho počátku.
--------------------------------------------Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové
vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní
jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené
uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit
zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny
předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného
zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž
informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny
uvést v příloze v účetní závěrce.
Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, jakož i o finančních
prostředcích státního rozpočtu a finančních prostředcích rozpočtů územních
samosprávných celků, nákladech a výnosech v účetních knihách a zobrazovat je
v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného zúčtování.
Porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami.
Účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčtování jen v případech upravených
účetními metodami a jsou-li zúčtovávané částky, ve výši ocenění neupraveném
o položky podle § 26 odst. 3, uvedeny v příloze v účetní závěrce.

Vzájemné zúčtování
(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce se nepovažuje zúčtování:
a)	dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se
k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
b)	doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní, poplatků a obdobných plnění podle jiných právních předpisů,
c)	rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném účetním období prokazatelně neúmyslnou záměnou
jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku
různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,
d)	pohledávek a dluhů s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků k téže fyzické nebo právnické osobě,
které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách a
e) opravných položek a rezerv.
(2)	Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek
a dluhů podle občanského zákoníku.
(3)	Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1
a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.
(§ 68 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“)
18

Měsíčník pro veřejnou správu č. 5/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Zásada

§ ZÚ

Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

Text
(1)	Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
(2)	Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to
neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.
(3)	Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním
období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle
§ 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní
období sestavila účetní závěrku, … má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy,
a to přehledně uspořádané.

6.
Správnost,
úplnost,
průkaznost,
srozumitelnost...

§ 8 odst. 1–6

(4)	
Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto
účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.
(5)	Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech
spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů alespoň s použitím účetních
metod uvedených v § 4 odst. 8, obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených
v § 4 odst. 10, vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními
záznamy v případech uvedených v § 33 odst. 5.
(6)	Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů,
jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou
a zpracováním podle § 31, § 32 a § 33 odst. 3 a 7 po celou dobu, po níž jsou jí tímto
zákonem uloženy.

Co patří a nepatří do účetní závěrky

7.
Informace
v účetní
závěrce

§ 19 odst. 2

Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci
rozvahového dne; to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují
k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

§ 19 odst. 5

V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad
událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech
staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky.

§ 19 odst. 6

V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické
dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.

§ 25 odst. 3

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly
k rozvahovému dni dosaženy a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné
ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní
závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření
účetního období zisk nebo ztráta.

§ 19 odst. 4

Účetní jednotky sestavují rozvahu tak, aby počáteční zůstatky účtů, které obsahuje rozvaha,
(dále jen „rozvahové účty“), jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky
rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo; toto ustanovení
platí i pro podrozvahové účty.

§ 19 odst. 8

Pro účely tohoto zákona se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé.
Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě
sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok, ostatní majetek
a závazky jsou považovány za krátkodobé.
Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska
členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení.
--------------------------------------------Bohužel ve vyhl. č. 410/2009 Sb. chybí ustanovení, které známe z vyhl. č. 500/2002 Sb. pro
podnikatele §§ 10, 11, 17 ,18
ROZDÍL MEZI VYHLÁŠKAMI!
Položka „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke
kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odloženou
daňovou pohledávku (§ 10 vyhl. č. 500/2002 Sb.)

8.
Události
k rozvahovému
dni
9.
Následné
události (po
rozvahovém dni)
10.
Zásada
opatrnosti

11.
Bilanční kontinuita

12.
Členění majetku
a závazků
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Zásada

§ ZÚ

§ 19 odst. 7
13.
Významnost
§ 26 odst. 2
písm. d) vyhl.
č. 410/2009 Sb.

Text
Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by
její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž
významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými
informacemi.
U vybraných účetních jednotek podle § 1 odst. 3, s výjimkou zdravotních pojišťoven,
se považuje za významnou též
	informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných
hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000
Kč.
	každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za
minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.

§ 1 odst. 3

Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují
ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek,
o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, v centrálním systému
účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými
účetními jednotkami jsou
organizační složky státu,
státní fondy podle rozpočtových pravidel,
územní samosprávné celky,
dobrovolné svazky obcí,
Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace a
zdravotní pojišťovny.

§ 1 odst. 4

Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za
Českou republiku, provádí Ministerstvo financí, které též spravuje centrální systém
účetních informací státu, zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích, zjišťovacích
a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona37) a zajišťuje
metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů
pro potřeby státu.
37)
např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

§ 4 odst. 8

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména
	směrnou účtovou osnovu (podle § 76 odst. 2 vyhl. č. 410/2009 Sb. – nelze měnit),
	uspořádání a označování položek účetní závěrky (§ 3–8 vyhl. č. 410/2009 Sb. – závazné),
	obsahové vymezení těchto závěrek (§ 3–8 vyhl. č. 410/2009 Sb. – závazné),
	účetní metody (§ 36 ZÚ – vybrané účetní jednotky dodržují ČÚS vždy),
podmínky předávání a přebírání účetních záznamů,
	
a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy
(zejména vyhlášky).
-------------------------------------------Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

§ 6 odst. 5

(5)	Účetní jednotky a ostatní osoby, o kterých tak stanoví tento zákon nebo jiný právní
předpis
jsou povinny předávat účetní záznamy do centrálního systému účetních

informací státu (CSÚIS) a
	přebírat účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu, případně
	přebírat požadavek na předání vyžádaného účetního záznamu, podle zvláštního
právního předpisu upravujícího pravidla pro formát, strukturu, přenos
a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních
jednotek.

14.
Vybrané účetní
jednotky a účetní
záznamy
pro potřeby státu
CSÚIS

15.
Předávání
účetních záznamů
do CSÚIS
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Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková
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Zásada

§ ZÚ

Text

§ 4 odst. 8

Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví:
…
w)	požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek
a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování
--------------------------------------------Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek
Účinnost 1. 8. 2013 (poprvé u všech za rok 2013)

§ 6 odst. 6

V případě, že podle zvláštního zákona schvaluje zřizovatel nebo jiná účetní jednotka účetní
závěrku vybrané účetní jednotky, poskytuje tato vybraná účetní jednotka součinnost pro
schvalování své účetní závěrky.

§ 17 odst. 7

Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli
později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměn obchodní korporace
uvedených v odstavci 3.
Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního
období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá
skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést nezbytnou opravu
účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle
tohoto zákona.

16.
Schvalování účetní
závěrky

Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky,
DSO a příspěvkové organizace
Ing. Pěva Čouková

PRACUJEME NA NOVINCE!

JIŽ V TISKÁRNĚ

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY
PRO PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
OD PĚVY ČOUKOVÉ
Již k zakoupení
v předprodeji na
www.ucetni-portal.cz/
knihy/eshop
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SUPERFORMA VYUŽITÍ PRACOVNÍ DOBY V TĚCHTO DNECH

IHNED
K DISPOZIC
I

ONLINE

SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
>> záznam 10denního vzdělávacího programu <<
PUSŤTE SI
UKÁZKU

I. část II. dne – Specialista pro veřejnou správu – Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery
v návaznosti na rozpočtová pravidla a další právní předpis u obce a příspěvkové organizace, použití
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel

Prgram specialisty pro veřejnou správu e-learning
1 |	Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce
a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-251/2020
2 |	Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery v návaznosti na rozpočtová pravidla a další právní
předpisy u obce a příspěvkové organizace, použití fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových
pravidel | č. akreditace: AK/PV-252/2020
3 |	Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, opravné
položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020
4 |	Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby a omyly
z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020
5 |	Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace. AK/PV-255/2020
6 |	Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020,
7 |	Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020
8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020

ZAMĚŘENO NA OBCE
ZÍSKALI JSME MEZI
PRVNÍMI V ČR
AKREDITACI ONLINE
PROGRAMU PRO
ÚŘEDNÍKY ÚSC

9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 | Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-260/2020

specialista-verejnasprava.cz
35

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
ucetni-portal.cz/videa/eshop

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.
Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.
WEBINÁŘ

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Aktuální problémy DPH

1h

56

m

in

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková
14. 10. 2020

VIDEOSEMINÁŘ

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Účetní a daňová závěrka 2019 – komplikované
problémy příspěvkových organizací
1h

12

m

in

Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková
12. 12. 2019
WEBINÁŘ

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Účetní závěrka 2019 subjektů
z veřejného sektoru
2h

00

m

in

Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková
12. 12. 2019
VIDEOSEMINÁŘ

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Zákon o finanční kontrole
a interní audit ve veřejné sféře
1h

39

m

in

Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková
20. 5. 2019
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