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1.1. ZÁKON Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ

číslo/rok otázka odpověď

 1/2022 Co je to obdobný průkazný účetní
záznam v technické formě, který
zaručuje průkaznou a jednoznačnou
původnost?

Zákon o účetnictví v § 33a odst. 4 vymezuje, co se rozumí podpisovým
záznamem pro účely tohoto zákona, který se připojuje k účetnímu
záznamu za účelem podpisu. Podpisovým záznamem se rozumí účetní
záznam, jehož obsahem je:

- vlastnoruční podpis,
- uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu a
- obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje
průkaznou a jednoznačnou původnost.

Vlastnoruční podpis lze jako identifikační prostředek aplikovat pouze v
případě účetního záznamu v listinné formě.

Uznávaný elektronický podpis lze jako identifikační prostředek aplikovat
pouze na účetní záznamy v technické formě a je vymezen v § 6 odst. 2
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číslo/rok otázka odpověď

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený
elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Dalším podpisovým záznamem (identifikačním prostředkem v technické
formě) je obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který
zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Tento identifikační
prostředek není zákonem o účetnictví ani jiným právním předpisem blíže
vymezen. S ohledem na neustálý technický a technologický pokrok není
ani žádoucí, aby byl zákonem o účetnictví zafixován uzavřený okruh
identifikačních prostředků v technické formě, které lze jako podpisový
záznam připojit k účetnímu záznamu za účelem identifikace (autentizace)
„podepisující“ osoby. Zákon o účetnictví tak umožňuje pro připojování
podpisových záznamů využít identifikační prostředky (technické nástroje),
které jsou pro účetní jednotky, resp. pro podepisující osoby, aktuálně
dostupné.

Pro úplnost je nezbytné dodat, že u dokumentů zaslaných datovou
schránkou je zajištěna identifikace osoby, provádějící elektronický úkon, a
proto se na takový úkon hledí, jako by byl učiněn písemně a vlastnoručně
podepsán (blíže § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů). Jinými slovy, na dokument zaslaný prostřednictvím datových
schránek se hledí, jako na průkazně podepsaný.

Obecně platí, že základním identifikačním prostředkem v digitálním světě,
tzn. ve formátu účetních záznamů v technické formě, je elektronická
identita. Pomocí elektronické identity dochází k jednoznačné identifikaci
určité fyzické či právnické osoby, a to postupem používání osobních
identifikačních údajů v elektronické podobě (blíže např. čl. 3 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července
2014). Pro potřeby podpisového záznamu je nezbytné, aby elektronická
identita osoby byla ověřena prostřednictvím identifikačních prostředků
podle zákona č. 250/2017 Sb., zákon o elektronické identifikaci.

Elektronická identita primárně slouží ke kvalifikovanému přihlašování se k
on-line elektronickým službám, a to jak k veřejnoprávním službám, zejm.
ke službám e-Governmentu, tak k soukromoprávním službám. Jako
příklad identifikačních prostředků lze například uvést produkty: datové
schránky, eObčanka, MojeID, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, čipová
karta STARCOS 3.5 nebo evropská peněženka digitální identity.

Jedním z významných a dynamicky se rozvíjejících identifikačních
prostředků elektronické identity je též bankovní identita a zejména BankID,
která slouží k ověřování totožnosti a k přihlašování se ke službám veřejné
správy a komerčních subjektů. Tuto službu poskytuje korporace Bankovní
identita a.s.

Jinými slovy, v případě BankID se jedná o průkazné ověření totožnosti
uživatele (fyzické osoby), která on-line přistupuje k nabízeným službám. V
rámci BankID je též nabízena služba elektronického podepisování smluv a
dokumentů ve formátu PDF. Služba BankID SIGN představuje elektronický
podpis na úrovni zabezpečeného elektronického podpisu bez
kvalifikovaného certifikátu, a je proto určena k písemnému jednání a
podepisování dokumentů s komerčními subjekty, nikoliv pro komunikaci a
podepisování dokumentů určených orgánům veřejné moci (úřady, soudy),
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číslo/rok otázka odpověď

které vyžadují podpis založený na tzv. kvalifikovaném certifikátu (uznávaný
elektronický podpis). V případě BankID SIGN se tudíž nejedná o uznávaný
elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu, protože se
nejedná o zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu. BankID SIGN však lze nepochybně považovat za obdobný
průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a
jednoznačnou původnost, protože jako zaručený elektronický podpis
umožňuje průkaznou autentizaci „podepisující“ osoby.

Poněkud rozdílná je situace při případném využití prostého průkazného
ověření totožnosti uživatele například ve formátu BankID, pro účely
autentizace „podepisující“ osoby, tzn. pro účely vytvoření podpisového
záznamu podle zákona o účetnictví; nikoli tedy podepisování
prostřednictvím BankID SIGN. Pro účely vytvoření podpisového záznamu -
připojování obdobného průkazného účetního záznamu v elektronické
podobě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost - je
podstatný způsob zajištění připojování obdobného průkazného účetního
záznamu v elektronické podobě k samotnému účetnímu záznamu, a to
včetně autentizace „podepisující“ osoby. Rozhodné je proto vždy celkové
technické řešení zvolené účetní jednotkou, které případné průkazné
ověření totožnosti uživatele využívá; průkazným ověřením totožnosti může
být např. BankID nebo jiný identifikační prostředek. Jinými slovy, ačkoli
BankID SIGN lze považovat za dostatečně průkazný způsob připojení
podpisového záznamu k účetnímu záznamu v souladu se zákonem o
účetnictví, tak prosté průkazné ověření totožnosti uživatele ve formátu
BankID, např. při přihlášení pro práci v ekonomickém systému účetní
jednotky, nelze bez dalšího automaticky považovat za průkazný způsob
připojení obdobného průkazného účetního záznam v technické formě,
který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost.
S ohledem na výše uvedené proto nelze předjímat, jaké technické řešení
má být pro připojování podpisového záznamu zvoleno, pokud účetní
jednotka při vedení účetnictví, resp. pro účely připojování podpisového
záznamu k účetnímu záznamu, využije identifikační prostředek v
elektronické podobě, například BankID nebo jinou elektronickou identitu
podle zákona o elektronické identifikaci. Samotný zákon o účetnictví
neobsahuje žádné legislativní překážky pro používání elektronických
účetních záznamů, a to ani v případě připojování podpisu, resp.
podpisových záznamů.
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1.2. VYHLÁŠKA Č. 410/2009 SB.

číslo/rok otázka odpověď

 6/2022 Může vybraná účetní jednotka vykázat
položku výkazu zisku a ztráty „A.I.33. Tvorba
a zúčtování opravných položek“ (SÚ 556) se
záporným znaménkem z důvodu účtování o
zrušení opravné položky?

Z ustanovení § 5 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá, že
položka výkazu zisku a ztráty "A.I.33. Tvorba a zúčtování
opravných položek" může být vykázána se záporným znaménkem.
Tato situace u vybrané účetní jednotky nastane právě v případě
zrušení (snížení) opravné položky, pokud žádné jiné účetní případy
na SÚ 556 nenastaly.

 5/2022 Na jaké syntetické účty účtuje vybraná účetní
jednotka o vzniku závazku vůči soukromému
subjektu v případě, že se jedná o náhradu
škody dle § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o
notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve
znění pozdějších předpisů?

Vybraná účetní jednotka účtuje o vzniku závazku z titulu náhrady
škody způsobené nesprávným úředním postupem na stranu MÁ
DÁTI syntetického účtu 549 – Ostatní náklady z činnosti se
souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 378 –
Ostatní krátkodobé závazky. 

 4/2022 Lze na syntetickém účtu 067 – Dlouhodobé
půjčky evidovat jak úročené, tak neúročené
půjčky a úvěry?

Na položce rozvahy „A.III.4. Dlouhodobé půjčky“ vykazují vybrané
účetní jednotky poskytnuté dlouhodobé půjčky, resp. zápůjčky dle
terminologie zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, které mohou a nemusí být úročené.
Dále se na této položce vykazují poskytnuté dlouhodobé úvěry.
Na této položce se nevykazují návratné finanční výpomoci, které se
vykazují na položkách rozvahy „A.IV.1. Poskytnuté návratné
finanční výpomoci dlouhodobé“ a „B.II.6. Poskytnuté návratné
finanční výpomoci krátkodobé“.

 3/2022 Na jaké položce rozvahy vykáže vybraná
účetní jednotka závazky z titulu platů,
víceúčelových paušálních náhrad, případně z
titulu náhrady platu v době nemoci podle
zákona č. 236/1995 Sb. (např. plat člena
vlády, poslance, soudce atd.)?

Vybraná účetní jednotka vykáže tyto závazky na položce rozvahy
„D.III.10. Zaměstnanci“ (SÚ 331), která podle § 32 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje částky dluhů z
pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným
fyzickým osobám.

 2/2022 Jakým způsobem vybraná účetní jednotka
účtuje o úhradě poskytnuté náhrady mzdy
nebo platu od ČSSZ z titulu účasti jejího
zaměstnance na dětském táboře v souladu s
ustanoveními § 203 a § 203a zákoníku práce?

Účtováno bude v souladu s ustanovením bodu 3.1. písm. a) ČÚS č.
703 – Transfery. Jelikož se v tomto případě jedná o transfer,
vybraná účetní jednotka  předmětnou skutečnost vykáže
prostřednictvím položky výkazu zisku a ztráty „B.IV.1. Výnosy
vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ (SÚ 671) nebo
položky výkazu zisku a ztráty „B.IV.2. Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů“ (SÚ 672) v souladu s ustanovením §
40 písm. a), resp. ustanovením § 40 písm. b) vyhlášky č. 410/2009
Sb.

 1/2022 Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů došlo ke změně ve vymezení
hmotného majetku a nehmotného majetku.
Má tato skutečnost vliv na vykazování
dlouhodobého hmotného majetku a
dlouhodobého nehmotného majetku v
účetnictví vybrané účetní jednotky?

Vybraná účetní jednotka se při vedení účetnictví řídí právními
předpisy v oblasti účetnictví veřejného sektoru, přičemž vyhláška č.
410/2009 Sb. závazně vymezuje obsah jednotlivých položek
dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného
majetku v rozvaze, jejichž součástí je i stanovení hranice ocenění
pro zařazení majetku na příslušnou položku. Vybraná účetní
jednotka se tedy při vykazování dlouhodobého majetku na
příslušnou položku rozvahy řídí tímto obsahovým vymezením. 
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